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I- GİRİŞ 

Ülkemizde "Kültür"e ilişkin sorunlar daha çok kurumsal 
planda ele alınmış, ekonomik ve sosyal olgularla olan bağımlı¬ 

lığı konusuna somut bir biçimde değinilmemiş ve kültür olgusu 

soyut bir kavram olarak algılanmıştır. Topluğumuzu» ösellikle 

son yüzyıldan beri hızlı gelişimi v« buna bağla olan değişim¬ 
lerinin, sosyo-kültürel yaşamımıza getirdiği yeni olgular, 

kültür alanındaki sorunlarımızın genel çizgileri ile de olsa 

somut olarak belirlenmesini gerekli kılmaktadır. 

Çalışmamız#!, toplumumuzun üst-yapısal (kültürel) kurum- 

larının, temelde ekonomik sistemin bir yansıması olduğunu ve 

kültür olgusunun alt-yapıdan (ekonomiden) bağımsız olarak ele 

almamıyacağını belirliyerek, alt-yapı, üst-yapı ilişkilerinin 

bütünüyle kavranmasını ön görmektedir. 

Ekonomik yapı ile kültürel yapı arasındaki bağ ve etkile¬ 

şimi kurabilmek için, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ya¬ 

pıya da, zorunlu olarak kısaca değinilmek gereği duyulmuştur. 

Ancak konumuz açısından üzerinde durduğumuz nokta : Alt-yapı, 

üst-yapı ilişkisi ve bundan yola çıkarak, kültür boyutunun bir 

bütünsellik içinde somut olarak irdelenmesidir. Soruna bu pers¬ 

pektiften bakılınca, konunun çok geniş kapsamlı olduğu açıktır. 

Bu yönden konuyu fazla dağıtmamak için Autlayında belirlenen ana 

çizgilere bağlı kalınmaya çalışılmıştır. 

Toplumumuzun gelişim sürecinde, kültür boyutunun ne gibi 

değişimlere uğradığının araştırılması bizi belirli vargılara 

ulaştırmıştır. 
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Özellikle top luınumuzun yaşam biçiminde gözlemlenen maddi 

kültür değişimleri| düşünce ve davranış biçimlerini içeren ma¬ 

nevi kültür alanına da yansıyarak, belirgin değişimlere neden 

Olmuştur. 

Tanzimat döneminde başlıyan Batılılaşma hareketleri Cum¬ 

huriyet döneminde de süregitmiş, özellikle Cumhuriyetin ilk 

yıllarında ilkeleştirilerek, üst-yapı kurumlan ile toplumun 

tüm katmanlarına yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Toplum eski 

kültüründen koparılırken, kendi özünden kaynaklanmıyan, yeni 

bir kültürle karşı karşıya getirilmiştir. Bu kültürleme süreci 

sonunda,eskiyle bağları koparılan; yeni kültürü gereği gibi 

yorumluyacak düzeye ulaşamayan toplum, Soeyo-kültürel yaşantı¬ 

mızın en büyük sorunsalı olarak gördüğümüz, bir kültürel kopuk¬ 

luk içine itilmiştir. Bugün bu kültürel kopukluk, çeşitli güçler 

tarafından, belirli amaçlar doğrultusunda, yozlaşmış kozmopolit 

bir kültür ve sapkın ideolojilerle doldurulmaya çalışılmaktadır. 

ik 
Bu çalışmasın atmacı, daha çok Cumhuriyet dönemindeki 

Sosyo-kültürel değişmelere yönelmek ve somut sonuçlara ulaşmaya 

çalışmaktır. Aslında, toplumsal olguları, belli zaman dilimleri 

içinde değil de, izlediği süreçin tümüyle ele alınması gerek¬ 

mektedir. Ancak Cumhuriyet dönemi, Türk toplumunun tarihinde, 

kültürel olduğu kadar, toplumsal ve ekonomik alanlarda da belir¬ 

li özellikleri olan bir dönemdir. Bu özellikten dolayı, konumu¬ 

zu Cumhuriyet dönemi ile sınırlı tutmanın büyük sakıncalar ge- 

tirmiyeceği inancı ile, bu zaman dilimi içinde kalmayı yeğlemiş 

bulunuyoruz. 
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Doğal olarak bu çalışma bir boşluğu doldurma savında değil¬ 

dir. Amaçladığımız, genel çizgileriyle toplumumuzun kültürel 

değişim, çizgisine somut olarak yaklaşmak ve bu değişim süre¬ 

cinin yapı taşları diyebileceğimiz alt-yapı, üst-yapı ilişki¬ 

lerini açıklığa kavuşturmaktır. Başka bir deyişle amaç, “Kül¬ 

tür olgusunun" nasıl bir çerçeve içinde irdelenmesi gereğine 

bir örnek getirebilmektir. 
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II - KÜLTÜR KAVRAMI (Kültürel değişme modelleri, Kültür 
tanımları, Kültürel Süreçler) 

Kültür,insanın doğayla savaşımı sırasında doğaya, egemen 

olma, onu kendisi ve toplumsal çevresi yararına değiştirme sava- 

şımı sürecinde! ürettiği maddi ve manevi değerlerin tümüdür. 

İnsanın bir kültür ürünü yaratabilmesi için, insana özgü iki 
/*'* 

özelliğinini zihinsel faaliyetinin ve emeğinin birlikte kullanıl¬ 
ması gerekir. Kişi kendisini hayvandan ayıran zihinsel faaliyeti, 

emek bilgi ve becerisi ile, gereksinimleri ve istekleri doğrultu¬ 

sunda; zihinsel faaliyetinin, bilim ve becerisinin güdümlediği 

fiziksel gücüyle, doğadaki güçleri yararlılık ilkesinden ele ala¬ 

rak kullanır ve biçimlendirir. Böylece salt kendisinin düzenle¬ 

diği ikincil doğasını yaratır. Bu spontane bir olay olmayıp, 

insanın deneyimlerinin ve edimlerinin bir sonucudur. 

Kültürün kökeni maddedir. Kültür sözcüğü bile y$lın anlam 

Olarak maddi bir uğraşın türevidir. "Latincede; Colere" sürmek, 

ekip biçmek-culture ise türkçedeki "eki:." karşılığında kullanılı¬ 

yor. Culture sözcüğü XVII. Yüzyıla kadar Pransızcada ayni anlamda 

kullanıldı. îlk kez ünlü Voltaire, "Culture" sözcüğünü» insan ze¬ 

kasının (esprit) oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltil¬ 
mesi, anlamında kullanmıştır". (1) 

Toplumların gelişim sürecinde, insanın doğayla ve insanın, 
insanla ilişkileri değişirken, kültür de üretim güçleri ve üretim 
ilişkileri ile bağımlı olarak değişmiştir. 



Üretim güçlerini elinde bulunduran egemen güçler, ellerinde 
toplanan artık değerle kendi kültürlerini yaratmışlardır. Kültür 

ürünlerinin gelişimi ve yaygınlaşması, genellikle kişileri** .oaüdi 

zorunluluklarından kurtulmasına bağlıdır. Maddi zorunluluktan 
kurtulma kültürel yaratıda iki yönlü etkindir: 

a) Kültürel yaratıya ayrılacak zaman etmeni, 

b) Kültürel yaratının maddi taşıyıcılarını karşılıyacak 

artı . değer etmeni. 

Bu iki etmen, kültürel yaratıcılığın genelde, gelişmesini ve 

yaygınlık kazanmasını sağlarlar. Bunun içindirki üretim güçlerini 
elinde bulunduran sınıfların kültürü de toplumda başat kültürdür. 

"Emek evrime uğruyarak, sosyal emek haline geldiği ve böylelikle 

servetin ve kültürün kaynağı olduğu ölçüde, emekçide yoksulluk ve 
(2) 

teslimiyet, çalışmayanlardan servet ve kültür gelişir,” v ' 

Tarihsel gelişim evrelerinin tümünde gözlemlediğimiz gibi, 

toplumlar, el emeğinden ve maddi gereksinimlerinden kurtuldukları 

ölçüde»kendilerini kültürel uğraşlara yöneltebilmişierdir. 

Kültür ürünlerinin tamamı değilse bile büyük bir bölümü, 

zihinsel faaliyetler yanında, maddi taşışıcılara da dayanmak 

zorundadır, (örneğin; resim, heykel, mimari, bilim ve teknoloji 

v.b.) varlıklı sınıflarda daha çok yukarda saydığımız kültür 

ürünleri gelişirken, yoksul sınıflarda artı değerle karşılanma¬ 

sına gerek olmayan (söylenceler, şiir, halk müziği, edebiyat halk 
dansları v.b.) alanlarda gelişme gösterirler. 
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Genelde icültürün oluşumu gibi, etkinliği de büyük Ölçüde 
artı-' değere dayanır. Bundan dolayıdır ki, toplamların başat 

kültürü, o toplumun egemen güçlerinin kültürüdür. 

** 

Bu edemen sınıfların kültürünün altında, her toplumda esilen 
ve sömürülen sınıfların kendi ekonomik tabanlarından kaynaklanan 

bir de halk kültürü vardır. Burjuva toplum bilimcileri bu kültür» 
leri "alt kültür!®” olarak nitelendirirler^ 

Kapitalizmin gelişmesi ve endüstriyel toplum aşamasına gelin¬ 
mesi ile birlikte sınıfsal çelişki de doruk noktasına ulaşmıştır. 

Bunun sonucunda, sömürünün yoğunlaşmasıyla kültür arasındaki 

ilinti açığa çıkmış; tarihsel süreç içinde süregelen kültürün 

sınıfsal içeriği, K'anc’m işçi sınıfı ideolojisini kuramsal ola¬ 

rak geliştirmesiyle birlikte açıklığa kavuşmuştur. 

Burjuva ideologları özellikle yüzyılımızın b.bşında, kültürü 
bu ekonomik tabanından soyutlayarak; onun somut içeriğini boşal¬ 

tıp, soyut ve karmaşık anlamlarla doldurmaya başlamışlardır. Öyle 
ki: (Krober ve Kluckhohn) kültür konusunda derledikleri bir anto¬ 

lojide 164 farklı kültür tanımını saptayıp tartışmışlardır* 

Bu derlemeyi eleştiren bir sosyal bilimci (Berelson 1964) 
"bilimsel bir kavramın bu kadar çok tanımı varsa, onun tanımlana» 

mıyacağmı kabul etmek gerekir" ^ demek zorunda kalmıştır. 
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Kültür kavramını gerçek anlamından saptırmaya çalı¬ 

şan bu çabalara karşın, burjuva ideologları da bilmektedirler ki; 

kültür olgusu alt yapıdan kaynaklanmakta ve giderek kendisini oluş¬ 

turan alt yapı üzerinde dinamik bir etkileşim gücüne sahip olmak¬ 

tadır. Bu etkileşim gücüdür ki onları; sahip oldukları ekonomik 

gücü koruyabilmek için kültürü toplumlar üzerinde yönlendirici, gü- 
dümleyici ve çok etkili bir silah olarak kullanma zorunluluğuna 

itmektedir. Bugün emperyalist kültür dediğimiz olgu bu zorunlu¬ 

luğun sonucudur. 

Sosyo-Kültürel değişme ve gelişme süreci, çeşitli gö¬ 

rüşteki toplum bilimciler tarafından, çeşitli kurumsÖl modellerle 

açıklanmaya çalışılmıştır, 13u modellerin yaygınlık kazanmış bir 

kaç tanesi, konuya açıklık /yetirmesi bakımından özet olarak alın¬ 

mıştır. 

1- Evrimciler t (Morgan, Spencer, Tylor, Auguate Comte, Zi¬ 

ya Gökalp, Durkheim vb.) 

Evrimciler, sosyoAültürel değişme ve gelişmeyi açıklar¬ 
ken, hepsinin ortak yaklaşımı, genelde, ilkelden uygara doğru yük¬ 

selen bir gelişmenin vgr olduğunu ve gelişmenin en üst basamağında 

da batı toplumlarinin bulunduğunu öne sürmektedirler. 



Evrimin, zaman içinde toplumlarm kesinkes değişeceği 

ve bu değişke olurken toplum içinde evrime uyamıyanların kendili¬ 

ğinden ayıklanacağını ve bunların yerini daha iyilerin alacağını 

öne sürmektedirler. 

Spencer'e göre : Toplum önceleri homojen bir yapı göste¬ 

rirken, evrim ilerledikçe karmaşık ve heterojen bir görünüm olmaya 

başlar. 

İlkenden başlayan evrim, Endüstriyel toplam aşamasında 
bu heterojenlik en yüksek aşamasına ulaşır. 

'•Bunun sonunda Spencer, bireylerin iradelerine bağXl 

olan her çeşit özel etkinliğin ve her sürecin hızlandığını söyler. 
Böylece kamu yöneticilerinin gücü artmakta, özel kişilerin ise gücü 

azalmaktadır. Bu gelişmenin sonu, Spencer :e göre; toplum v© birey 

arasında bir dengenin ortaya çıkması ile gelecektir. Toplumun evrimi 
(4) 

ancak böyle bir denge kurulduğu zaman ortaya l çıkar." 

Emil Durkheim ise yine Spencer gibi, toplumsal evrim 

sürdükçe insanlar arasındaki farklılaşmanın artacağı, bu farklı¬ 

laşmanın iş bölümünü doğuracağı bu iş bölümünün ise, ihtisaslaşmayı 

yaratarak insanlar arasındaki dayanışmayı arttıracağını öne siirmek- 

te; bu dayanışmanın gelişmiş toplumlarda çok yüksek olduğunu belirt¬ 
mektedir. 
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Evrimciler, tüm toplumların, zorunlu olan evrim yasası¬ 

na göre mutlak gelişeceklerini savunurlarken, bugün ilkel bir yaşam 
sürdüren pek çok toplumun, batılı toplumların gelişme süreçlerin¬ 

den neden geride kaldıklarını tutarlı kanıtlarla açıklıyamamakta¬ 

dır lar . 

•'Evrimci kuramcılar, bu soruya ırkçı bir cevap arama 

yanılgısına düştüler. Reknli insanların, batılı beyazlar kadar ye¬ 

tenekli olmadıkları için evrim yolunda geri kaldıklarını, söyledi¬ 
ler" ^ 

Ayrıca, evrimciler, toplumda sürekli bir dengenin v« da¬ 

yanışmanın var olduğunu öne sürerken sosyo-kültürel değişmenin itici gü 

gücünün ne olduğunu açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar. 

2- Difüzyonistler : (Yayılmacılar) 

(Ratzel, Grabner, Elliot Smith, Kroober, Mason v.b,) 
Kültürel yayılmacılara göre, her kültürel öğe belirli bir mekan ve 

zamanda doğar ve bundan sonra da süratle çevreye yayılma ve diğer 

kültürlerle bütünleşme ve etkileşme özelliği gösterir. Bu yayılmayı 

göçler, keşifler ve savaşlar hızlandırır. Hiçbir kültür katışıksız 

değildir. Bütün kültürler dışardan içe doğru ve içten dışa doğru 

yayılırlar. Pek azı kendi içinde doğar ve gelişir Sosyo-kültürel 

değişmenin temeli bu yayılmacılıktır. Difüzyonistler, toplumların 
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iç dinamiklerini göz önünde bulundurmadan sosyo - kültürel değiş¬ 

meyi, salt değer topluklarla etkilerinde aramışlar bu nedenle de 

tezleri, doğal olarak pek çok sosyo-kültürel değişmeyi açıklamada 

yetersiz kalmıştır. Difüzyonistelerin önde gelenlerinden olan 

Elhot Snith, kültürün beşiğinin eski Mısır olduğunuî bu derece 

ileri bir kültürün Mısır'daki son derece olanaklı coğrafi neden¬ 

lere bağlamakta ve sosyo-kültürel değişmenin Mısır'dan yayılan 

uygarlıkla, öbür toplumlara yayıldığını öne sürmektedir. nîez 

öylesine zayıftır ki difüzyonizmden enaz etkilenen ülke belki de 

İngiltere olmuştur. Böyle olması gerekirdi. Çünkü, evrimciler 
kültürel bir süreci büyük ve tek bir uygarlık teorisi düzeyine 

çıkarmak istemişlerdir. Uygarlığın evriminde ve yayılmasında şüp¬ 

hesiz ki eski Mısır'ında önemli bir yeri ve payı vardı. Fakat 

ondan önceki ve sonraki uygarlık odakları ne olacaktı? Bu soru 

sorulmuş, fakat cevaplandırılamamıştır." (6) 

Yapısal-Fonksiyonalistler : 

(linton, Tan oatt Parsor.s, Malirovski v.b.) Büyük ölçü¬ 

de evrimcilerden etkilendikleri halde, sosyo-kültürel değişmeyi 

tarihsel süreç içinde irdelemeyi reddederler. Bugünkü kıstlı Bil¬ 

gilerimizle tarihsel gelişmenin açıklanmasına yetmiyeceğini öne 
sürmektedirler. Onlar, içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel değişme¬ 

nin çözümlemesini yapmaktadırlar. 

Yapısal-Foksiyonistlere göre, yapılar, fonksiyonlar¬ 

dan kaynaklanır. Kültürel sistemler de, canlı organizmalar gibi 

birbirleriyle etkileşim halinde olan fonksiyonel parçalardan 

oluşurlar. Her parça kendi fonksiyonunu yerine getirerek, sistemin 

çalışmasına, sistemde, onların görevlerini yerine getirmelerine 
yardımcı olur. Onların yerine, daha fonksiyonel olan yenilerini 

getirir. Fonksiyonalistler kendilerini tarihsel yaklaşımlardan 
ekonomik alt yapılardan uzak tutmuşlar, daha çok," demografik ve 
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ekolojik değişmeler, iç göçler, kentleşme, alt kültürler ve sapan 

davranışlar, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketlilik gibi 
(7) 

konularda odaklaşmışlardır«" görüldüğü gibi yapış al- Foriksiyo- 

nalistler sosyo-kültürel değişmeyi tarihsel yaklaşımdan soyutlu- 

yarak gündelik yaşama indirgemişler. Tüm Sosyo-kültürel değişmeyi, 

ekonomik alt yapıdan soyutlayarak nerdeyse biyolojik ve sosyo-psi¬ 

şik olgularla açıklamak gibi eksik ve kısır bir kuram geliştirmiş¬ 
lerdir. Ekonomik alt-yapıdan kaynaklanan toplumsal çelişkiler göz 

ardı edilerek sınıflı ;• toplumlarda olması olanaksız olan bir denge 

kurulmasına çalışmışlardır. 

Tarihi Maddeciler : 

Kültürel maddeciliğin özü, Marx'm, altyapısal kurumla- 

rm üstyapısal kurumlar yaratması ve sosyo-kültürel değişmenin 

bu yapıların ilişkisinden kaynaklanmasına karşın önceliğin alt ya¬ 

pıda olduğu ve alt yapıdaki bir değişikliğin»üst yapıyı biçimlen¬ 

dirdiği ilkesinden kaynaklanır. 

Alt yapının (ekonomik ilişkilerin ve sınıf mücadelesinin) 
temel alınması burjuva ideologlarını rahatsız etmiş ve Marx‘ın ku¬ 

ramı, tek yönlü ve kısır bir model olarak eleştirilere uğramış¬ 

tır. Engels 21 Eylül 1890 da Jozeph Bloch'a yazdığı gibi} kuramın 

tek yönlü olmadığını ve kuramlarının yanlış anlaşıldığını belirtir¬ 
ken şöyle demektedir. 
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"Tarihi maddecilik anlayışına göre» tarihteki belirle¬ 
yici (tayin edici) faktör, ancak son kertede (son tahlilde, son 
soruşturmada) maddi hayatın üretimi ve yeniden ortaya konulması¬ 
dır. Ne Marx, ne de ben bundan fazlasını söylemiş değiliz. Her¬ 

hangi bir kimse bu düşüncemizi "ekonomik faktör biricik belirleyi¬ 

ci faktördür" şekline sokacak kadar değiştirir ve bozarsa, ileri 

sürmüş olduğumuz ' bu yargıyı bomboş, soyut ve saçma bir söz haline 

getirmiş olur. Ekonomik durum temeldir suna üst yapının çeşitli bö¬ 

lümleri (sınıf mücadelesinin hukuki biçimi ve sonuçları) bir sı¬ 
nıfın zafer kazanışından sonra ortaya konmuş olan Anayasalar v,b, 

hukuki şekiller ve hattâ bu mücadelenin mücadeleye katılanlarin 
zihninde yarattığı yansılar, politik, hukuki ve felsefi teoriler, 

dini görüşler ve bunların doğma halinden sistem haline gelmelerine 
kadar geçirdikleri gelişmeler de tarihi mücadelenin akışı üzerinde 

etkilerini gösterir ve çoğunlukla bu mücadelelerin biçimini önce¬ 
likle belirler. 

"Böyle olmasaydı teorinin (maddeci tarih görüşünün) her¬ 

hangi bir tarih dönemine uygulanması birinci dereceden bir 0 denk- / O \ ^ 
lem çözmek kadar kolay olurdu." ' Diğer sosyo-kültürel değişim 
maddeleri tarihi yaklaşımı (Ponksiyonallietelerin dışında) benim¬ 
semekle birlikte tarihin özünü belirleyen ekonomik ilişkilere, 

sınıfsal yapıya değinmemeye özen göstererek üst yapı kumalarıyla 
uğraşmışlardır. Tarihi maddeciliğin önemi, ekonomik ilişkileri 

temel ilke alırken,üst yapı kurumlarına da gereken önemi vermiş, 

söylenenlerin tersine modeli indirgeyicilikten kurtarıp bütüncül¬ 

lüğe ulaştırmıştır. 
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Ekonomik alt yapılar, üretim ilişkileri ile birlikte in¬ 

sanlar arasındaki ilişkileri de belirler» Bu ilişkiler toplumun sı¬ 

nıflara bölünmesini (yöneten yönetilen, sömüren sömürülen, işveren 

işçi v. b.) Marx? Komünist manifesto da 11 Selmlgr geçmiş bütün top¬ 
lumlar ın tarihi» sınıf çatışmalarının tarihidir" dir. Bu sınıf ça¬ 

tışmalarıdır ki tarihsel süreç içinde toplumsal ve kültürel değiş¬ 

meyi gerçekleştirmiş, tarih içinde toplumlar, ilkel^komünal köleci, 
feodal, kapitalist ve sosyalist gibi belirli ekonomik-sosyal-kültü- 

rel aşamalardan geçmiş ve geçmektedirler. 

İnsanlığın sosyo-kültürel evrimine tarihsel gelişme- 
süreci açısından \ bakıldığı zaman, Marx' izmin özünde var, olan 
üretim ilişkilerinin ve üretim biçimlerinin toplumsal ve kültürel 

gelişmeye ve değişmeye olan etkiöi daha sağlam bir geçerlilik ve 

haklılık kazanıyor. 

Konumuza Alt-Yapı, üst~yapı ilişkileri açısından eğile¬ 

ceğimiz için tekrar vurgulamak gerekirse; alt-yapı, üstiyapıyı ya¬ 

ratmakta, üst-yapı kendisini yaratan alt yapının ideolojisini ve 

kültürünü sürdürmekte ve pekiştirmektedir. Bu nedenledir* ki al1>- 

yapı-üst-yapı ilişkisi dinamik bir olgudur. 

"Etkileşim ilkesi dikkate alınırsa, üstyapının da alt 

yapıyı etkilediği ortaya çıkar. Bu etkileşimin varlığı, kuramsal 

olarak Marxist düşüncenin kaçınılmaz sonucudur. Diyalektiğe dayalı 
(9) 

bir düşünce de tek yönlü bir etkileşim söz konusu olamaz." 
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Yukarda açıklamaya çalıştığımız sosyo-kültürel değişme 

kuramlarını, genellikle bu kuramların savlarından kaynaklanan bir¬ 

kaç kültür tanımı ile konuya biraz daha £ açıklık getirmek istiyo¬ 
ruz. 

Kültürün en eski tanımı (1671) Evrimci çizgide olan 

Tylor tarafından yapılmıştır. Tylor'a göre kültür; "En geniş an¬ 

lamıyla, toplumun bir kişisi olarak insanın.' edindiği, bilgi, inanç, 

ahlak, sanat, hükük, adet ve diğer kabiliyetleridir." derken 

kültürü idealist bir görüşle yorumlamakta, alt-yapı ile olan iliş» 
kisi gözden uzak tutulmaktadır. 

Fon'siyonalist görüşün önde gelen özümlemecilerinden o 

olan Amerikalı Antropolog Malinovski; "Herhangi bir kültür teorisi 

iki axioma dayanmak# zorundadır; 1- Her kültür insanın biyolojik 

gereksinmelerini karşılamak zorundadır«, 2- her kültürel başarı 

dolaylı ya da dolaysız ' bedensel bir gereksinmenin giderilmesi ile 

ilgili insan ıpsikoloj isinin araçsal bir gelişimidir. 

Malinovski de, kültürü biyolojik ve psikolojik olgulara 

dayandırarak indirgemeciliğe düşmekte, kültürün temelde daha somut 

kimi ilişki ve çelişkilere dayandığını belirtmekten kaçınmaktadır. 
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"Kültür, sosyal-kültürel evrendeki açık-seçik eylemle¬ 

rin ve diğer araçların ortaya koyduğu ve nesnelleştirdiği,anlamlar 
değerler ve kurallar, bunların etkileşim ve ilişkileri, bütünleşmiş 

(12) 
ve bütünleşmemiş gruplardır." (Sorokin) 

Sorokin’de sosyo-kültürel değişmeyi açıklar ken Marx 

gibi diyalektik yöntemi kullanmasına karşın» on*.; maddeci açıdan 

değilidealist açıdan yorumlamıştır. 0 da kültürü tanımlarken üst 

yapısal olgular*ön plana çıkarar \k scyo-kültürel olayları değer, dnv- 

ranış, idealleştirilmiş normları sınıfsal içerikten yoksun açıkla¬ 

malarla belirtmece çalışmaktadır. Gerçekte "değerler" "normlar" ve 

"davranış kalıpları*; salt zihinsel etkileşimlerle değilde, sınıf 

çıkarları açısından bir anlam kazanırlarsa,o zaman sosyo-kiiltüre 1 

değişmede etkili olmalan beklenir. Örneğin, Engels bu konuda şöyle 
demektedir : "eğer var olan toplumsal kurumlarm akla aykırı ve 

adaletsiz oldukları, aklın budalalık ve iyiliğin kötülük haline 

geldiği sonucuna varılırsa, bu üretim yöntemleri ve değişim biçim¬ 
lerinde daha eski iktisadi koşullara uyarlanmış toplumsal rejimin 

artık bağdaşmadığı gizli dönüşümler olduğunun bir göstergesinden 

başka birşey değildir. Bu aynı zamanda, farkına varılan düzgünüz- 
m 

lükleri (ana malies) ortadan kaldıran araçlarının da-azçok geliş¬ 
miş bir durunda-zorunlu olarak değişmiş üretim ilişkileri içinde 
bulundukları anlamına gelir.- Öyleyse insanın bu araçları kafasında 
uydurması değil,ama beyni yardımıyla, gözönünde bulunan maddi üretim 
olguları içinde bulması gerekir." 
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Yukarda bir kaç örnek vermeye çalıştığımız batılı top¬ 

lumbilimcilerin » sosyo-küt türel değişme ve gelişme modelleriyle» 

kültür tanımlarını eleştiren toplumbilimci G. Osipov "Bu kişiler 

kültürün taşıyıcıları ve koruyucuları olarak, toplumsal kuramların, 

ekonomik gelişmelerin sonuçları olarak ortaya çıktıkları gereğini 

gözden kaçıı«&®kt8dırlerî *. 

Toplumsal kuramlar, ekonomik taban üzerindeki üst yapa^ıı 

dırlar. Karakterleri ve gelişme durumları üretici güçlerin durum- 
(14) 

larmca belirlenmektedir.' Burjuva toplumbilimcilerinin alt¬ 

yapıdan kopuk olarak geliştirdikleri-kültür konusundaki-bu kurgu¬ 

sal model ve tanımlara Sergilememizin nedeni; kctıumuza eğilme yön* 
temini; bu tek yönlü ve üst yapısal tanımlamaların yarattığı kavram 

kargaşasından soyutlayarak, kültür kavramına somut bir açıklık ge¬ 

tirmek ve sosyo-kültürel kalkınma % çabalarında çoğu kez, bu yanlış 

ve tek yönlü algılamaların yanılgısına düştüğümüzü vurgulamaktır»'. 
Örneğin; ülkemiz Batının alt yapısal düzenlemelerinden çok, üstyapı 
kurumlan ile ilgilendiği için bir asırdan uzun bir zaman aralığın¬ 

da henüz kalkınmasını gerçekleştirememiştir. Ekonomik yönden geliş¬ 
mesini tamamlamış ve sistemini kurmuş Batılı toplumlann toplum¬ 
bilimcilerinin, sosyo kültürel kalkınmayı alt yapıdan kopuk olarak 
ele almaları belki de doğaldır. Ne varki, az gelişmiş ülkelerde 

alt yapısal kurumlar, dengeye kavuşmadan üst-yapısal kurumlar da 
bir denge ve gelişmeden söz edilemez. Bunun içindir ki Batılı top¬ 

lumbilimcilerin kendi üst-yapısal değerlerini- az gelişmiş ülkelere 
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önermeleri üzerinde? önemle durulması gereken bir noktadır» "Geri 

kalmış ülkelerin gelişmeleri için Batılı sosyal ve siyasal bilimci

lerin önerdikleri modeller, çeşitli ayrıntıları itibariyle ayrı 

modeller gibi görünürlerse de, geri ülkelerin gelişmesini önle
yen yapısal etmenlere karşı takındıkları tutum itibariyle tek bir= 
model sayılabilirler. Bu tür bir yaklaşımla bakıldığında "Batılı" 

modellerin iki ana özelliği vardır : a) Gelişme sorununda tutum 

ve zihniyet değişimine aşırı önem vermeleri; b) geri kalmışlığı 

geri toplumların sadece yapısal olmıyan kendi iç özelliklerinden 
oluşan bir gerçeklik saymaları ve geri kalmışlığın emperyalizm ile 

olan ilişkisini görmezlikten gelmeleri, geri kalmışlığı, geri ül

kelerin iç yapılarına bağlayışları ise, geri toplumların emperya

lizm öncesi merkantil kapitalizmden ileriye geçişi gereksizleşti-

ren ekonomik yapıların önemini kavrama yönünden değil bu toplum-

ların "rasyonel" düşünceden uzak kalışları yönündedir." 

Ayrıca Mümtaz Turhan Kültür Değişmeleri adlı yapıtında 

".... kültür değişmelerinin sistemli, ilmi bir şekilde tetkikine 

başlangıç olan ilk etnoloji araştırmalar mm misyoner ve müstem

lekecilik hareketiyle birlikte yürüyüp geliştiği görülüyor. Bu 

nevi tetkiklerin nazari ve ameli faydalarını kavrayan ilk müstem

leke ci memleket de Hollanda oluyor. 

Filhakika C. Snouch Kur gr cn:' ~ o * sosyal antropolojiyi 

incelemeleriyle bilgilerinin yerli iptidai kadimleri', anlama ve 

Onları makul, insani bir şekilde idare etme hususunda mahir bir 
rolü olacağını yalnız iddia ve müdafaa, etmekle kalmıyort bizzat 

kendi araştırmalarıyla buna ön ayak oluyor." 
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Yükardaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi, kültür XVII. 

yüzyıldan sonra kapitalizmin gelişmesiyle birLikte, kültürün alt 

yapıdan kaynaklandığı ve sınıfsal bir içeriğe sahip olduğu gerçe¬ 

ğini göz ardı edebilmek için, onu somuttan soyuta indirgiyerek, 
[A l f, 

yüzeysel oluşumlarıyla ingilenmişler; özellikle sömürgeler ve 

geri kalmış ülkelerde alt yapısal değişmelere gerek olmadan batı 
kültürlerinin üst yapısal düzenlemesini benimsetecek kalkınmanın 

ve modernleşmenin gerçekleşeceği sanısını uyandırmaya özen göster¬ 

mişlerdir . 

Yukarda da belirttiğimiz gibi sosyo-kültürel değişme 

v© gelişmeyi, bu kavram kargaşasından elimizden geldiğince arındı¬ 

rarak, konuya alt yapı üst yapı ilişkileri açısından yaklaşacağız; 

temelde altyapısal değişmelerin sosyo.1 kültürel değişmeliriı Ön 

koş ulut olduğunu savlarken, üst yapısal kurumlar ın da alt yapı üze¬ 

rindeki etkisini yadJBijaıyorUc, bugünkü sosyc-kültürel değişme ve 

gelişmemizin yürürlükteki ekonomik tabandan kaynaklandığını; alt 

yapıda iyileştirici bir düzenlemeye gidilmeden, üst yapısal düzen¬ 

lemelerin toplumsal ve kültürel kalkınmamızda etkisiz kalacağını 

açıklamaya çalışacağız. 



Kültürel Süreçler : 

Her toplumun kültürünün kendine özgü özellikleri olmakla bir¬ 

likte, (kültürleri birbirinden ayıran etmen de bu bzgünlöktür'5 'Hiç¬ 

bir kültür katıksız ve orijinal haliyle sürekliliğini koruyamaz. 

Kültür, doğan, yaşıyan, etkilenen ve etkileyen, organik v® di¬ 

namik bir olgudur. Sosyo-kültürel sistem, kendi alt yapışım uygun 

olarak gelişir; sistemin, içinde bulunduğu bireyleri de sistem 

doğrultusunda etkilemeye, eğitmeye ve kişiyi, sisteme uydurmağa 

çalışır. Aynı zamanda kişi' sistemin boşluklarını ve aksaklıkları¬ 

nı gidermeye çalışırken kişi ile sistem arasındaki bu başı ve sonu 

belirli olmayan dönüşümlü etkileşim, kültürel süreçleri oluşturur. 

Tablo : 3 

Tablo 3 de de gördüğümüz gibi sistem kişiyi ve kişi beistemi 
çeşitli şekillerde etkilemektedir. 

Kültürleme, özellikle kişiyi sistem doğrultusunda değiştirme 

ve etkilemedir. Kültürleme sosyalizasyon yoluyla olduğu gibi, en 

etkili şekilde eğitim yoluyla olmaktadır. Kişi doğumundan ölümüne 

kadar belli bir kültürel sistemin etki sindedir ve 0 sistem doğrul¬ 

tusunda şartlandırıldığı gibi; bilinçli, ya da bilinçsiz olarak . 
öğrenme veya alışkanlıklarda kendisini sistem doğrultusunda yönlen¬ 
dirir. 
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Tablo : 3 

KÜLTÜREL SÜREÇLERİN TANIMLARI 
.... ı.»,.-;..*.... ■   •İM m m. 

Tanım v© Açıklamalar Süreçler 

Kültürleme •-* ■ 
(Enculturation) 

Sosyal bilimlerdeki Sosyalizasyon ya da 
geniş anlamıyla eğitim. Doğumdan ölüme  
kadar bireyin, toplumun istek ve beklenti¬ 
lerine uyacak şekilde •Hcilenmapii ve 
değiştirilmesi 

Kültürel Yayılma 
(DiffüBİon ) 

Belli bir toplumda dıştan içe ya da içten 
dışa doğru, maddi vş manevi öğelerin sürek¬ 
li olarak yayılması. 

Kültürleşme 
(Aceulturation) 

Kültürel Yayılma süreciyle gelen maddi ve 
manevi öğelerle, başka kültürden birey 
ve grupların, belli bir kültüre girmesi 
ve karşılıklı etkileşim sonucu her ikisin- 
inde değişmesi. 

Kültür Şoku 
(Culture Shok) 

Bir kültürden başka bir kültüre giden bi¬ 
reylerin yeni kültüre uyum yapmakta karşı¬ 
laştıkları güçlükler, sıkıntı ve bunalım¬ 
lar gösterdikleri tepkiler. 

Zorla Kültürleme 
(Trans - Culturation) 

Bir kültüre mensup birey ve grupların, baş« 
ka bir kültür tarafından zorla değiştiril¬ 
mesi. 

Kültürel 
Asimilasyon 

Bir kültürel sistemin başka bir kültürel 
sistemi giderek kendine benzetmesi kültü¬ 
rel egemenliği altına alması. 

Kültürel Değişme 
veya, kültür 
Değişmesi 

Yukardaki bütün süreçlerin ve öteki kültü¬ 
rel etkenlerin bir -bileşkesi olarak top¬ 
lumun bütünle veya bazı kurumlarıyla de¬ 
ğişmesi ya da değişikliğe uğraması. 

(Bozkurt Güvenç însan ve Kültür) 
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Kültürleşme ise, kültürlemenin tersine sisteme girmiş olan 
başka kültürlerle uyum sağlama ve karşılıklı etkileşme yoluyla yeni 
bir senteze varma sürecidir. Kültürel yayılma ise, bir kültürün iç 

dış nedenlerle başka kültür alanlarına girmesidir. Kültürleşme, kül¬ 
türel yayılmanın sonuçlarından biridir. 

Kültür şoku, bireyin bir kültürden, değişik bir kültürel or¬ 

tama geldiğinde karşılaştığı uyum zorluğudur, (örneğin kırsal alan¬ 
dan kente göç sırssında görülen uyumsuzluk.) 

Zorla kültürleme olayı ise bireylerin yeni bir kültüre zorla 
uyumlanması olayıdır. 

Kültürel asimilasyon ise, yabancı bir kültürün yerleşik kül¬ 

türü egemenliği altına alarak kendi kültürü içinde eritmesi olayı¬ 

dır. Örneğin : Sömürge, savaşları sonunda, yerli toplumların kül¬ 

türlerini yok ederek, kendi kültürlerini yerel kültürlere egemen 

kılmışlardır. 

İspanyolların ve Portekizlilerin, Güney Amerika dahi yerli 
uygarlıkları yok etme olayları tipik örneklerdir. 
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Bütün bu kültürel süreçler sonunda, hiçbir kültür, katışıksız 

kalmamakta, her kültür az veya çok başka kültürlerin etkisini taşı¬ 

maktadır. 

Günümüzde, özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlığı 
ve ulaşımın kolaylığı nedeniyle, hiçbir ülkenin kültürü ulusal 

sınırları içinde kalmamakta; özellikle egemen güçlerin kültürleri 

tarafından "zorla kültür1eme" veya "asimilisyon" yoluyla kendi 

özgünlüklerini, yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 
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III- KÜLTÜREL DEĞİŞMENİN MADDİ TEMELLERİ 

Toplunlarm tarih içindeki gelişmeleri ve değişmeleri 

temelde, liretim ilişkilerine dayanır. Konunuza alt-yapı, üst-yapı 

İlişkileri açısından baktığımız için; toplumlarm tarihsel evrimine 

de kısaca değinmemiz gerekmektedir. 

Ancak toplumlarm üretim biçimi ile, toplumsal üst-yapı 

kurumlarmın (kültür) ilişkilerinin, iç içeliği ve dönüşümlülüğü 
gözden kaçırıldığı takdirde, sosyo-ekonomik vargıların şematizmine 

düşülür ve dolayısıyla üst-yapısal gelişimlerin değerlendirilmesi, 

kısır bir biçimde ele alınmış olur. 

Ekonomik yapı ile, sosyo-kültürel yapının, birbirleriyle 
olan bağımlılığım, tarih içindeki değişik üretim biçimi kategori¬ 
lerinde yalınlıkla görmek mümkündür. 

Köleci toplum biçiminin, köleci uygar l ıklar in#* kül türUU 
nü ortaya koyan yaratıları, ya da feodal toplum biçiminin, feodal 

kültürel değerlerini belirleyen ürünleri, hiç kuşkusuz salt sanat 

tarihçilerinin ilgi alanı değil, belki daha çok sosyal bilimcilerin 
çalışma çerçevesi içine girmektedir. 



— 28 * 

- Ekonomik alt-yapı ile toplumsal üst-yapı arasındaki 

etkileşimi ve belirleyiciliği, tarihsel gelişim içindeki somut ■: • 1. 

örneklerle kısaca belirtmeye çalışacağız. Sosyo-kültürel değişme¬ 

de önceliğin, alt-yapıda olmakla beraber, zaman zaman üst yapıda¬ 

ki etkin ve dinamik gelişimin, toplumun alt yapısındaki değişme¬ 

leri hızlandırıcı ve zorlayıcı bir rol oynadığını, tarihsel ge¬ 

lişim bize kanıtlamaktadır. 14. ve 15. yüzyıllarda filizlemeye 
başlayan Rönesans hareketi, alt-yapmın henüz, feodal üretim biçi¬ 
mine büyük ölçüde bağımlılığı olduğu bir dönemde; üst-yapı kurum¬ 

lar mın şaşırtıcı bir öncülük misyonuyla, toplumun alt yapısındaki 

kıpırdanmaları hızlandırdığı görülmüştür. Feodal toplum bişiminin 
bağnazca korumaya çalıştığı Ust-yapısal değerler, sanat ve bilime 
aynı bağnazlılıkla yansıdığa, haldersanat ve bilimdeki gelişmeler 

ve dinsel reformlar, toplumun yeni bir üretim biçimine geçmesi zo¬ 
runluluğunu yükümlenmiştir. Keşifler, nasıl ki tek başına üst-ya¬ 

pısal gelişmelerin bir sonuca olarak ele alınamazsa, salt yeni 

sömürü alanları ve kaynakları elde etmek amacı ile de sınırlanamaz* 

Özetle diyebilirizki, temelde, toplumsal gelişmeyi v§ değişmeyi 
zorunlu kılan alt-yapı, üst-yapıyı yaratmış; üst-yapı ise zaman 

zaman kendisini oluşturan alt-yapıyı etkiliyerek bazı durumlarda 

hızlandırıcı ve ilerici dinamik bir güç, bazı durumlarda ise engel¬ 

leyici ve gerici bir öge olmuştur. 

Yaşamını sürdürmek isteyen insan, yemek, içmek, barın¬ 

mak ve psişik bir takım gereksinimlerini gidermek zorundadır* Bu¬ 

nun için de, bir birleri ile maddi ve manevi alanlarda değişim ve 

paylaşım organizasyonları içindedirler. Bu zorunlu organizasyonlar, 
sonunda insanlar arasındaki üretim ilişkilerini başlatmış olur* 
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tarihsel gelişim sürecinde, üretim ilişkilerindeki gelişim ve değiş- 
®elex» evrimlerinde ve gelişmelerinde, temel değişken 

olmuştur, İnsanlığın genel evrin^,> ,g^^_hirhixl«r^le._a^. 
d^şık beş temel kategoride toplanıp, İncelenmektedir, Bu Beş kate¬ 

gori, temelde üretim biçimi ve üretim ilişkileriyle bağımlı ve ar¬ 
dışık aşamalar gösterir, 1- İlkel komünal topluluk, 2- Köleci top¬ 

lum, 3- Feodal toplun, 4- Kapitalist toplam, 5- Sosyalist toplum# 
Şu noktayı da belirtmekte yarar vardır; Batı toplum bilimcilerin 
sosyo-kültürel değişimi, psikolojik etmenler ie açıklama eğilimleri¬ 
nin bilimsellikten uzaklığını ve eksikliklerini ilk ortaya koyan 
v« uzun araştırmalarla -"Toplumsal evrim şemasına" temel olabilecek 

bulgularıyla - Marx ve Engels'i temelde etkileyen ilk toplum bilim» 

ei Amerikalı levis Henry Morgan olmuştur. 

"Morgan, küLtürün değer, davranış, aksiyon normları, ku¬ 

rumlar gibi kavramlarla açıklanamayacağını - bunlar kültürün İçerik¬ 

leri olduğu için, bu kavramların kullanılması ile kültürün açıklan¬ 

mak istenmesi, bir şeyin kendisi ile açıklaması olmakta ve bilim¬ 

sel yönden ciddi bir yaklaşım sayılmamak gerekmektedir - fark eden 
ve kültürün oluşumunu kültürün dışında bazı etmenlere bağlamaya ça¬ 

lışan ilk düşünürdür. " ^ 

Toplumsal ve kültürel değişmenin temelinde, teknolojik 

gelişimin etmen olduğunu savunan Mor gani] m bulguları, daha sonra 
Engels-Marx İkilisi tarafından eksiklikleri tamamlanarak geliştiril¬ 

miş v© toplumsal evrim teorisinin temelinde, teknolojik gelişmenin 
değil, üretim güçleri kavramının bulunduğunu belirtmişlerdir. 



Bir toplumda teknolojinin icadını, veya teknolojinin 
dışardan kabulünü o, toplumun sos yo-ekonomik ve politik yapısı be¬ 

lirler. Genel olar3k toplumlarm tarihsel evrimini incelerken göre¬ 
ceğimiz gibi toplumun sosyo-ekonomik ve po^tikr Tpsp^aınd^jfi sürek¬ 
li değişim, teknolojideki sürekli evyimi yaratmıştır. Her hangi bir 

aletin üretimde veya her hangi bir amaçla kullanımında yararlı veya 
zararlı, ya da kimlerin yararına, kimlerin zararına işlevsellik ka¬ 

zanacağını, aleti kullananın ideolojisi belirler. Örneğin» 

"Atomun parçalanması bir teknolojik gelişmedir. Bunun, 
insanın kendi cinsini ynicetmsk için bomba olarak mı, yoksa elektrik 
ve ısı olarak insanların mutluluğu için mi kullanılacağı» bir ideo- 

(2) 
loji sorunudur." 

Toplumsal ve kültürel değişmede, önemli bir olgu olan 

teknoloji, tek başına bağımsız bir değişken olmayıp, üretim ilişki¬ 

leri ve üretim biçimi ile bağımlı bir değişkendir. 

TOPLUMLARIN "EVRİM ŞEMASINA" GÖRE EKONDMİK VE SOSYO¬ 
KÜLTÜREL NİTELİKLERİ VE ETKİNLİKLERİ ; 

İnsanların toplumsal!aşmaları ve giderek ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden geçerek niteliksel değişmeler geçirmele¬ 

ri, üretim ilişkilerindeki gelişme ve değişmeyle ne ölçTi^e bağı», 
t ılı olduğunu, konumuzun bu bölümünde incelemeye çalışaeağ Ge¬ 

nelde bilinmektedir ki, toplumun üretici güçleri doğrultusundaki 
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gelişme» üretici güçlerle» üretim ilişkisi arasındaki dnngeyi bo- ■’ 
zarak sonuçta, insanla insan arasındaki çelişkiyi doğurup, insan 

emeğinin m^talaşmasindan doğan alet ve avadanlikldriiı kimin elin- 
de bulunduğu sorunünu yaratmıştır* 

Toplum ilk kez» üretim araçlarına sahip olanlarla, olma¬ 

yanlar diye iki karşıt sınıfa bolündü. Böyleoe üretiei güçlük¬ 
lerdeki gelişme» üretim ilişkilerini düzenlerken, üretim ilişkile¬ 
ri de yeni üretim biçimleriyle yapısal bir bütünlük içinde olan 
so8yo-kültürel değişmeleri güçlendirdi ve yeni toplum biçimlerini 
belirledi. Bu yeni toplum biçimleri, kendi alt yapısını oluşturan 

üretim ilişkileri doğrultusunda, bu üretim biçimlerini pekiştiren 
ve yapışma -uygun düşen kültür dokusunu da oluşturdu. 

1- İlkel topluluk 

İnsanın, ilk yerleşik duruma gelmesi kabile mülkiyeti 
ile başlar. Çünkü insan henüz kendini barındıracak ve besleyecek 

yetenek ve beceriden yoksundur. Üretim araçları ve toprak, toplum¬ 
sal mülkiyet ilişkileri içerisindedir. Kan, dil, örf ve adetlerle 

birbirine bağlı toplulukta, birlikte avlama, birlikte besleme, bir- 
birlikte barınma, düşmana karşı birlikte savunma olguları bu toplum¬ 
sallaşmanın ön koşuludur. 

Dolayla sürekli savaşım içinde bulunan ilkel insanin 

ilk kültürel uğraşıda doğaldır ki, bu savaşımı yansıtmak olacak¬ 
tır. Yaşadıkları mağara duvarlarına yaşamlarını sürdürebilmek için 

zorunlu gereksinimleri olan avlanmayla ilgili resimler çiaaeye baş¬ 
ladılar.. 



"İlkel avcının sanatla ilgili uğraşmasının özelliği apa¬ 
çık şunu ortaya koyuyor : Yararlı eşyanın üretimi, genel olarak 

ekonomik faaliyet, ilkel toplumlarda sanatın doğuşundan önce gel¬ 

mekte ve giderek sanatı doğurmaktadır. 

"Üretim faaliyetleri sanat üzerinde doğrudan doğruya et¬ 

kisini gösterir : Süslenme biçimlerini tekniğe borçludur. Dans, 
elbette böyle bir toplumda en önemli sanat budur - çokluk üretim s 

sürecini yeniden canlandırmakla sınırlanmıştır. Bunu özellikle eko» 

nomik gelişmenin oldukça aşağı düzeyde bulunduğu avcı oymakların¬ 
da görebiliyoruz, öte yandan savaşın getirdiği zorunluklar dolayı¬ 
sıyla, ilkel toplumlar, düşmanı ürkütmek için korkunç maskeler ta¬ 

kar, ü vücutlarını dehşet saçan resimlerle donatırlar" 

Doğanın sırlarını çözme bilgi ve becerisinden yokeun 

olan ilkel topluluk insanları, görüngülerin ve nesnelerin, toirbir- 

leriyle olan bağıntılarını ve karşılıklı etkilerini çözümleyemediği 

için; kendince gizli güçlerle donattığı totemler aracılığıyla doğa¬ 
yı egemenliği altına olmaya çalışmıştır. Böylece ilk dinsel eğilim¬ 

ler başlamıştır. Dinsel eğilimlerle birlikte her türlü muskacılık, 
sihir ve büyü, dinsel törenler büyük önem kazanmıştır. îlk zaman¬ 
larda, savaşanların ruhsal durumlarını yüceltmeye yönelik danslar, 
daha sonraları büyülü bir içerik kazanarak dinsel ayinlere dönüş¬ 

müştür. İlkel komünal toplumlarda belgeler? dayanılarak gözltal*- 
nebilen tüm kültürel faaliyetlerin ortak paydasının, ekonomik faa¬ 
liyetler ve gereksinimler olduğunu görmekteyiz. 
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2- Köleci Toplum Biçimi : 

Üretimde kullahllan aletlerin gelişimi «X emeğine 
gereksinimi de arttırmaktadır. Savaş esirlerinden ol\tşan köleler» 

köleci toplum biçiminin tabanını oluşturmuş t ur, Köle en güç ve en 
tehlikeli işlerde çalışmakta, önceleri savaşlarda şair kişilerden 

oluşan köle toplulukları, daha sonraları mülksüzleŞen özgür insan¬ 

ların da bu topluluğa katılmasıyla., Jc öl elerin sayısı, çalışmayaıv- 

larınkine oranla büyük boyutlara ulaştı. Gittikçe artan köle sayı¬ 

sı ve bunların katlanmakta oldukları güç yaşam koşullarına göster¬ 

dikleri başkaldırı ve kargaşa karşısında, köle sahiplerinin, köleler 

Pişerindeki denetimi zayıflamaktadır. Köle toplumunu sürekli bir bask 
baskı mekanizması ile kendi toplumsal konumlarında tutabilmek için 

örgütlü bir baskı aracı olan devlet kurumu geliştirildi. Üretimin 
J* 55* £• fr* • 

artması, değişim yerine para sistemini, para sistemi de ticareti ge¬ 
liştirdi. Bunun sonucumda, servet eşitsizliğide hızlanarak pek çok 
insan, küçük bir azınlığın kölesi durumuna geldiler. 

Bu ayrıcalıklı azınlığın egemen konumunu korıznak için dev¬ 

let örgütü gelişmiş, hukuk (yaşalar) ve diğer kurumlar, (vergiciler» 
denetleyiciler, yazıcılar v.b.) bir baskı aracı olarak köleler üze¬ 
rinde işlerlik kazanmışlardır. Hammurabi yasaları, tüm köleci üre¬ 

tim biçimlerinin özelliklerini yansıtır. 
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Böylece alt-yapı, giderek tarihin bütün dönemlerinde‘v 
olduğu gibi, işlerliğini sürdürebilmek için üst-yapı kurymlajri 

... ...... ; i' k- . . . 4 . • . . . _.ii- il.*' Ju w 

<A»vlet örgütü, yasalar» dinsel kurucalar sanat, eğitim v«b,) ile 
pekiştirilmek t e ve üst yapısal kurumlar, ekonomik zorunluluklara • 
dayanmaktadır• El emeğinden kurtulan egemen sınıflar, kendilerini 
daha çok ail£ne&l faaliyetlere yönelttiler. Köle o i toplum biçimin¬ 
de kültürün ea üöşmli besiliği, dinsel oluşudur, Mısır’da kralın 
tanrı olarak kabul edilişi ve artık ürün ve arta .-değerin büyük 
çoğunluğuaup, kralın ve dinsel kurumlarm elinde toplanması-Antik 

Y\onnda da art$ ^üriteı dejpokcasi adyjR, köle sahibi fciy ^sruş azın» 
Hğm eünde y toplanmaktadır, dini, toplum üzerimde birübaekı kur 
rumu yapmaktadır. Görkemli tapınaklar (piramitler v,b,) kralların 
smsuz erkinin ve egemenliğinin birer simgesi olduğu gibi, elde top¬ 
lanan artık değerin ve emeğin de yok edilmesi amacına yöneliktir* 

Tarihi süreç içinde» zaman zaman gözlemlenen bu olguyu» Alberto '• 
t f# 

Morovia, »'Maonun kültür ihtilali" adlı yapıtında bu durumu ilgi»^ 
bir di al oğla şöyle anlatır : - < , ;..^Va > * - * 
(devlet . ''U1-.* 'r\r i «r *nm , v, b, i : » 

A. Piramitlerin neden bu kadar büyük, neden onlara bunca 

zaman iş ve para yatırımı yapıldığını hiç düşündün mü ? 

^ B. Öyle, neden ? 1 \ / :: 
;■ b ’ •'«•* ' 'İ. . '2. ';11 *'.■ > '•*■'’ M’, * F ' 

s - 1 - _ . < t* •• J 
A. Bana kalırsa, İnsanın elinde ihtiyaç fazlasının IflApSBfc 

çe ur’ ' • ■ 4 
sına çalışılıyordu. Geri kalan herşey yok edilmektendi# 

' nafîd”! : i .■* Jk - Üi iCİ lî ’* *' . " < ' *. »i M T* IV'.S# ■*. *£' 
Savaş çağında savaş neyse, barış çağında da piranAtter 
0 zenginliği yok edip, - İnsanin yoksulluğunu değiştirme- 

rumu vv; yen birşey -t4:. . # 



B, İyi ama "bizim piramitlerimiz nerede : 
( • : v - s • ■ 

- - İ *•« • 

Af - Bizim piramitlerimiz Mşrihi, Venüeü, fyi fet¬ 
hetmek, gezegenler vy-ı anıkları yapabilmek için eüj> 
dürdüğümüz bilimsel çalışmalar» projelerin ölçttşUz yanları 

Allanılan büyük adam sayası, gerektirdiği büyü!? işgüoü 
ile bo bilimsel çalışmalar piramitlerin bir eseridir t Pi¬ 

ramit şartını dine dayamış despot yöneticinin gşçioi biy 
hevesi-idi* Bütün bir uygarlığın ekseni merkeziydi, gü¬ 
nümüz gezegenlerarası yolouluklarıda aynı şey,11 (14) 

Ayrıoa köleci Mısır de birikşn örtlk-ürünün t-';-:’! 

sayımını yapmak, malların niteldk ve niceliklerini kaydetmek 
gerek sinimi, ideografik yazı ile hiyeroglafinin gelişmesine 

yardım etti. Hesaplar yapma ve tarlaları biçme zorunluluğa 
matematiği, yağmur gereksinimi gökbilimini geliştirdi. 

Antik Yunan da ise, Ekonominin özelliği Terimden 

çok ticarete, ör^ •’kle ^4 ~ tioar''-l-*.ne dayanmektedir. 
Kahramanlık çağı dediğimiz, köleci topluıuon son aşaması 

olan askeri demokrasiye ulaşmış Antik Yunan site devletle¬ 

rinin, komşa devletlerle sık sık yaptıkları savaşlar ve 

deniz çiler:* m serüvenleri; - yeni bir yazın türü olan destan¬ 

ları <Homeros destanları gibi) yaratmıştır» Antik Yunan 

ve Roma*da el emeğinin hor görülmesi, köle sahiplerini 
daha çok zihinsel faaliyetlere yöneltmekte idi. Edebiyat*dft 
sanat da, felsef' de, tıp da, matematik ve gökbilimlerinde 

büyük atilimi ar gerçekleştirildi ve köleci toplum çağının 

en yüksek aşamasına erişildi. 



3- Feodal Toplum Biçimi 

Feodal üretim biçiminin ekonomik karakteristiği tarım¬ 
sal üretimdir. Toprak ve üretim araçlarının mülkiyeti, 

lar, krallar ve derebeylerine (Senyörler) aittir. Eski köleler, 

feodal dönemde topraksız, yoksul köylüler (serfler) durumuna geldi¬ 
ler. Köylüler senyörlere ekonomik bağlarla bağlı oldukları gibi 

(vergi, rant, angarya v.b.) hukuksal ve yönetsel bağımlılıkları da 
vardır» Feodal üretim biçimi de köleci toplum biçiminde olduğu gibi, 

Çoğunluğun azınlığı sömürmesi temel ilkesine dayanıyorsa da; serf- 

lerin kölelerden ayrıcalıklı bir ekonomik düzenleri vardır. Serfin 

bir ailesi, kendi ekonomik gereksinimini gideren küçük bir ekonomi¬ 
si ve köleye göre, göreceli bir özgürlüğü vardır. Serflere verilen 

bu küçük ödünler, feodal, güçlerin gelişip güçlenmesini oluşturmuştur. 

Bu dönemde (7. yüzyıl başları) Akdenizin İslam ülkeleri¬ 

nin eline geçmesi, Avrupa ülkelerinin doğuyla olan ticaret bağlarını 

koparmış; şehirlerdeki pazar ekonomisi, eski canlılığını kaybetmiş, 

mallar para yerine takas usulüyle el değiştirmeye başlamış; bunı» 

sonucu olarak da Avrupa içine kapalı, ticari hayatı ölü, yalıtılmış, 

bir ekonomik sistem olan feodal döneme girmiştir. 

Feodalitenin oluşum döneminden beri, tarımın dışında za¬ 

naatla da uğraşan köylüler, senyörlerin egemenliğinden vg ağır tarım 

işlerinden kurtulabilmek için, ya ’ kaçarak veya da senyörlere özgür¬ 
lük parası ödeyerek kentlere akın etmeye başladılar. Böyleee bozul¬ 

maya başlıyan insan ve toprak ilişkileri kentlerde bir emek biriki¬ 

mine yol açtı. 



- rtl ~ 

Yeni gelişen toplumsal işbölümü, yalnızca kentleri oluş¬ 

turmakla kalmadı, yeni toplumsal, ekonomik ve siyasal değişmelere 

de yol açtı. Böylşce kentlerin sınai temelini oluşturan meslek lon* 

çaları doğmuş oldu» Loncalar her yönden feodal dönemin hem düşün¬ 

ce, hem de üretim biçimi yönünden tipik üreticiler birliğidir. Lon¬ 

calar önceleri, meslek mensuplarının khaklarını koruyan, üretim i- 

lişkilerini ayarlıyarak olumlu bir rol oynarken, dah3 sonraları gi¬ 

derek, üretimin artmasına ve yeni tekniklerin denenmesine, kayşı 
bir tutum olarak üretimde ve gelişmede bir engel haline geldiler. 

Doğunun ticaret yollarını tekrar açmak için düzenlenen 

haçlı seferleri ve yeni keşiflerle elde edilen sömürgelerin zengin¬ 

likleri ve gelişen ticaret, kentlerde büyük bir sermaye birikimi 

sağladı. Böylece sermaye ile birleşen ucuz emek gücü, lonca sistemi¬ 

ne son vgrerekî geleceğin san1 .yi devrimizi yaratacak olan manifak- 

türe geçişi hızlandırdı. Kentlerde gelişen ticaretin, imalatın 

(manifaktür) ve - kentlerde skolastik düşünceye bir tepki olarak 

pozitivist düşüncenin gelişmesiyle - yeni bilimsel buluşların da 

etkisiyle, yeni bir sınıf olan burjuvazi; feodalitenin (soylular 

ve kilise), çökmesini ve tarihsel döneminin sona ermesini çabuklaştı; 
tırmıştır. 

Feodal dönemde, kilisenin üretim ilişkilerine fiilen ka¬ 

tılması, (Feodal dönemde kilise, tarım yapılan araziler ve mer'alar 
şeklinde geniş arazilere sahipti.) kültürel etkinlikleri dinsel 

yande güdümlediği gibi, feodal dönemin özgün düşünce biçimi olan 

skolastik düşünceyi sistemleştirdi. Krallar ve senyörlerle bir¬ 

likte halkı sömüren kilise gittikçe zenginleşiyor ve zenginleştikçe, 



halkın emeği ile birlikte "kültürünün"de kendi hiyerarşik ve eko¬ 
nomik konumunu ve toplum üzerindeki etkisini kuvvetlendirmek i-çin 
gizemli ve görkemli bir manevi baskı aracı olarak 

"Katolik kilise daha bir çoşkuyla sanatçıların emeğinden yararlanı¬ 

yordu. Aynı şekilde, geçmişte sık sık sanat tarihinin gelişimini 

etkilemiş olan reform hareketi ve hep tartışılan imgeler ile imgele¬ 

re tapmç sorunu, Barok'un evrimine dolaylı etkide bulundu. Kato¬ 

lik kilisesi, erken ortaçağın sanata kanıdığı sınırlı görevin çok 

ötesinde, onun dine hizmet edebileceğini (yani, okuma yazma bilme¬ 

yenlere İncili öğretme görevini yerine getireceğini kavramıştı. Hat¬ 
ta sanat, belki de birçok okumuş kişilerin bile inandırılıp dine 

kazandırılmasında yardımcı olabilirdi. Mimarlar, heykelciler ve res¬ 

samlar, kiliseleri baş döndürücü parlaklıkta birer sanat sergisine 
(15) 

dönüştürülmeye çağrıldılar." 

Resim ve mimarinin dışında, edebiyat azizlerin söylence-' 

1 erini anlatmakta, müzik kilise korolarında, eğitim kİÜsfe »kulla¬ 

rında yapılmaya başlandı - Dönemin düşünce biçimi olan "skolastik" 

düşünce de bu okullarda gelişti. Aristoteiesin felsefesinden kaynak¬ 
lanan bu düşünce biçiminde : Doçcrma+ifr düşüncenin dışında, hiçbir ki¬ 
şisel düşünceye, tartışmaya e ve kuşkuya izin yoktur. Böyle bir tu¬ 

tum içine giren ya öldürülür ya da afaroz edilirdi. Böyleee kitise 
kendisinin ve yandaşı olduğu sınıfların çıkarlarını, üst-yapısal 

kurumların (kültür) payardasıyla yüzyıllarca koruyabilmiştir* 
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Kapitalist ilişkilerin gelişmesi ve burjuvanın güçlen

mesi» Avrupanın siyasal v~- toplumsal yapıcında büyük değişiklikle
ri de birlikte getirdi. En güçlü tepki, kilise ve skolastik 4iişUn-

ceye karşı oldu. Dinde ve düşüncede reforntldr1 yapıldı. Katolik ki

lisemi parçalandı, skolastik düşünbeiıiri ysi*iıii pöSitivist yaklaşım
lar almaya başladı. Kilisenin yaptırımlarıyla, gizlenmek zorunda 

olan bilimdeki gelişmeler ve buluşlar açıklamaya başlandı. Bu 

yeni ideoloji edebiyata, sanata ve düşünceye yeni boyutlar kazandır

dı. Üst-yapıdaki bu gelişmelere "yeniden uyanış" anlamına gelen 
Rönesans adı verildi. 

Üst-yapıdaki her gelişim; alt yapıdaki dsTHİİtti ‘ hızlan»? 
dırdı. Bunun sonucunda, Avrupa toplumlsrı bir dizi burjuva demokra

tik devrimleri ile üretici güçlerin gelişimini engelleyen eski üre

tim biçimini ortadan kaldırarak kapitalizmin gelişmesini sağladı

lar . 

4- Kapitalist Toplum Biçimi : 

"Kapitalizmin gelişmesi için zaruri şartT emekçinin ken

disini, sıkı sıkıya toprağa bağlıyan ya da senyörün kişisel tahakkü

münden çıkarak, emeğini geçim maddelerinin değeriyle QÜbaâsls ede

bilecek hale gelmesidir. Özünü ücretli emeğin, sermaye biriki

minin ve para için üretim yapma ereğinin oluşturduğu kapitalist üre
tim biçimini oluşturan tüm etmenler, bir önceki bölümdede anlattı

ğımız gibi feodal toplumun bağrında gelişimini tamamlamıştır. Bu

nun sonucu olarak Batı toplumları, bir dizi "burjuva demokratik" 



devrimler! ile» üretici güçlerin evrimini engelleyen feodal üre¬ 

tim biçimini ortadan kaldırarak, kapitalist üretim biçimine geç- 
• * - . ' 

tiler. Keşifler yoluyla yeni ticaret yollarının ve söfliÜrge alanla¬ 
rının bulunması, iç ve dış pazarların gelişimlini doğurdu, Bu geliş¬ 
meler, hızla artan talep karşısinöa, yeûi üretim tekniklerinin bu¬ 
lunmasını da zorunlu hale getirdi, Kersey daha çok ve daha hızlı 

bir* üretim için düzenleniyordu. Gelişimini tetenaLoiide y^ni 
toplum, bilim ve teknoloji alanındaki yeni bulguları, büyük ölçüde 

■ • f ' 'r-:' '4”-y 

destekleyerek, 18. yüzyıl ortalarında "sanayi devrimini yarattı. 

İngiltere'de buharlı makinaların bulunuşuyla kol emeğinin yerini 
makinalar aldı* - 

Makinalı üretime geçiş, çağın sosyo-ekonomik yapışında 

büyük değişimlere neden oldu. 

"Bu şu anlama geliyor ki, yeni bir sömürücü sınıf doğu¬ 

yordu ve ona koşut olarak, onun uzlaşmaz karşıtı olan bir sınıf 
(7) 

proleterya gelişiyordu." 

Burjuva demokratik devrimleri, özellikle 1789 Fransız 

devrimini, zamana göre -tarih içinde toplumların 0 döneme kadar gör¬ 
medikleri ölçüde - son derece ilerici ve özgürlükçü bir niteliktey¬ 
di. Tüm insanların eşitliğini, kardeşliğini ilan ediyor; mülkiyet, 
güvenlik, bağımsızlak, baskıya karşı direnmenin insanlaran doğal 

hakları olduğunu, mülkiyetin dokunulmaz ve kutsal hak olduğunu 

ileri sürüyor, ulusun egemenliği ilkesini kabul ediyordu. 



Burjuva devrimlerinin demokratik ilkeleri, kültür ala¬ 

nına da yansımış : Orta çağın skolastik düşünce biçiminin yerini, 

pozitivist düşünce almıştır. Fransız düşünürü Auguste Corate'un 

düşence öğretisine (pozitivisme) göre : Bilim ve düşünce metafizik 
soyutlamalar yerine; sadece duyularımızla algıladığımız deney ve 

gözlemlerimizin sonucu olan olgularla uğraşmalıdır. 

Pozitivizmin etkisiyle, bilim, düşünce ve sanat doğaya 

ve insana yönelmiştir : Resim dinsel konuların etkisinden sıyrıla¬ 

rak, doğaya, toplumsal ve güncel lkonulara yönelmiş, "Galeri ve müze¬ 

lere gidince, birçok "kablonun, aynı konuyu işledikleri h^jpen gtters 
çarpar - bugün. Doğal olarak, eski tabloların çoğunluğu, kutsal 

kitaptan alınmış dinsel konuları ve azizlere ilişkin söylenceleri 

betimler ( ) Bütün bu durum, Fransız devrimi sırasında kök¬ 

ten değişikliğe uğradı. Sanatçılar birdenbira konularını seçme öz¬ 

gürlüğüne kavuşmuş buldular kendilerini" ^ 

Örneğin : David, devrim şehidi Marat*noo. öldürülmesini, 

Tumer, doğaya, Ingres çıplak kadın figürlerini, Courbet basit köy¬ 
lü insanlarını, Manet, ışığı v.b. doğayı ve insanı çalışıyorlardı. 

Bethoven'e kadar müzik yeri beğenilerin feodal beğeniler 

ile büyük ölçüde geçimlilik içinde bulunmasına karşın; Fransız dev- 
riminin ilerici ilkelerinin etkisinde kalan Bethoven'le yeni bir 

anlayışa kavuşmuş, bu anlayış müzik beğenisini demokratikleşme doğ¬ 

rultusunda değiştirmiştir. Buradaki demokratikleşme egemen sınıf¬ 

ların beğenisi ile birlikte, halkın da beğenisine yanıt verme doğ¬ 
rultusundadır . 



Burjuva kültürünün ulaştığı yeni boyutlara bir başka Ör- 

nekde, edebiyattaki gelişmelerdir« Cgrvantee*İ£ feodalleri karika- 

türize ederek, feodal değerletin artık geçerli olamayacağını vurgu- 

layan Don Kisot ile gelişmeye başliyah yeni yazın türü roman, bur¬ 
juva kültüründe, toplumsal kesiti anlatma, eleştirme ve çözümleme 

görevini yüklenmiştir. "Engele 1848 de Harkness'e gönderdiği bir 
mektupta "Balzaç insanlık güldürüsünde, Fransız toplumunun (özellik-- 
lede Paris dünyasının) şaşılacak ölçüde gerçekçi bir tarihini çi¬ 

zer. (1816 - 1848) arasındaki dönemi - Töreler kroniği biçiminde - 

hemen hemen yılı yılına tasvir eder, 1815 den sonra dirilip eski 

.Fransız nezaketini canlandırmağa çabalıyan soylulara karşı, yükse¬ 

len burjuvazinin gitgide çoğalan baskısını bir tarihçi gibi belir¬ 
tir. ( •••• ) Sevgili soyluların çöküşünün kaçınılmazlığını görmesi 
ve onları daha iyi bir alınyazısını hareketmeyen kimseler olarak 

canlandırması, geleceğin gerçek insanlarını - o dönemde bulunabi¬ 

lecekleri tek yerde - görmesi, İşte Bütün bunlar gerçekçiliğin en 
büyük zaferlerinden ve koca Balzacim en büyük özelliklerinden bi¬ 
risidir." ^ 

Russo eğitimde, feodal düşünce kalıplarını değiştirmeye 

yönelik - burjuva eğitim düzeyine yeni boyutlar getirmiştir. 



Yaptırımlardan uzak, özgürce düşünebilen bilim adamla¬ 

rı, bilim ve teknolojide büyük at ılımları gerçekleştirebilmişler¬ 

dir. Burjuva devrimin sonuçları olan ve zamana £öre ilerici, özgür¬ 
lükçü ve eşitlikçi bu sosyo - kültürel ortam; Kapitalizmin (özel¬ 

likle tekeki<fi-kapitalizmin) bu ggünkü aşamasında, anlamsız ve içi 
kof sözcükler ve toplumsal bir aldatmaca olarak» bugünde burjuva 

ideolojisinin gündemindedir. Ancak kapitalizmin kar montığı, her t 
türlü şeyin (mal, emek, statü v.b.), kâr amacı ile alınıp satılma¬ 
sını gerektirir. Böyle bir toplumda doğaldır ki bilim, sanat, eği¬ 

tim v.b gibi kültür ürünleri de bu bağlamın dışında kalamaz. Bu 

gün tekeller, bilim ve teknolojinin mal hizmet ve propoganda üret¬ 

mekteki maximum etkinliklerini kestirimleyip, bilim adamları ve 

teknolojiyi de tekel altına almışlardır» 

" Bir insanın, bir manzara resminin, bir müzik par¬ 

çasının "ffcVkalede" olarak değerlendirilmesi de, bu gibi şeylerin 
belirli özelliklerine göre değil, piyasa başarısına, maliyetine, 
en son meraklarla ilişkileri olup olmadığına yeniliğine, getire¬ 

ceği "nese" ve "dinlendirme" özelliklerine göre yapılır. (.,...) 

Bir sanatçı, kendisine gösterilen ilginin, kendi yetenek ve görüş¬ 

leriyle hiçbir ilgisi olmadığını, bu ilginin moda olan bir davra¬ 
nışın zorlama bir yansıması olduğunu anladıkça, bir sanatçının ya¬ 

ratıcılığı da göst rise döner. Halkın yapmacık ilgisine karşılık 

vermek ister. Sanatçının halka bildireceği bir şey yoktur. Halk 

da sanatçıyı esinlendirmez. Sanatla toplum arasında ki bağların 

çözülmesi, sanatı halka gerçeği söyleme yeteneğinden, halkı da bü¬ 
tün tarih boyunca gerçeği en güzel açıklıyan kaynaklarından birin¬ 
den eder"^^ 
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Kapitalizmin doğası gereği, kültür ürünleride pazarda 
alınıp satılan, spekülasyonları yapılan, açık arttırmalarda alınıp 
satılan bir meta haline getirmiştir. Böyleebir düzende sanatçıda 

yaşamını sürdürebilmek için, kendi yaratıcı istemi dışında, satın 

alabilecek kesimlerin beğenileri veya da bir takım tuhaflıklarla 

onların ilgisini çekebileceği doğrultuda, yaratmaktan çok üretmek 

zorunda kalmaktadır. 

"Bir sınıf çökmeye başlamışsa, onun sanat ve edebiyatı 

da çökmeğe başlar* Toplumsal bir çökme, kültüründe çökmesine, 

doğuşuyla, batısı bir olan modaların çıkmasına yeni biçimler altın¬ 
da, bireycilik ile mistikliğin görünmesine yol açar. Bütün bunlar» 

can çekişen sınıfın iftnevrozlarını, kaçış isteğini, gerçeklikte» 

tiksintisini ortaya koyar" (18) 

Günümüz burjuva kültüründe, zaman zaman görülen çeşitli 

akımlar, (kubizim, dadaizira, gerçeküstücülük, fütürizim, eksistansı- 
yalizim, hipilik v.b. gibi), sistemin çıkmaz lığında, kendisine bir 

çıkış yolu ariyan sanatçının, topluma bir baş kaldırışı ve yozlaşmak¬ 

ta olan değerlerle ince bir -alaydır. 

İçinde bulundukları toplumsal sisten gereği; bu günün ka¬ 
pitalist toplumları, egemen sınıflar tarafından tarihin tüm dönem¬ 
lerinden, daha da güçlü bir biçimde, ekonomik sistem doğrultusun¬ 

da, güdümlenlemekte; kendi toplumsal konumlarında tutulmaya; baş 

kaldırmayan uysal vatandaşlar olmaya ve en, önemlisi daha fazla tü¬ 

ketmeye zorlanarak, çeşitli bunalımlara itilmektedir. 



Bu toplumsal bunalım, "yabancılaşma", "eblehleşme"* 

"şeyieşme", "kitle toplumu olma" gibi kavramlarla nitelendirilirken; 
burjuva toplumbilimcileri, kapitalist toplumun içinde bulunduğu bu 
bunalım ortamını; Tekniğin ilerlemesi, uzay çağına girilmesi, atom 
savası korkusu, berşeyin mekanikleşmesi v.b, gibi yüzeysel savlar-= 

la açıklamaya çalışmaktadırlar. Amaç, temeldeki, ekonomik çelişki¬ 

nin ve sömürünün gizlenmeye çalışılmasıdır. 
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IV. TÜRK TOPLUMUNUN SOSYO - KÜLTÜREL DEĞİŞMESİNİN MADDİ 
TEMELLERİ : 

Konumuza alt-yapı, üst-yapı ilişkileri açısından değinir¬ 
ken, Ü6t yapının, genelde alt-yapıdan kaynaklandığını; giderek 
bu iki olgunun karşılıklı etkileşim içinde olduklarını belirt¬ 
miştik, Konuyu kavrayışımız açısından sosyo-kültürel yapının 
"maddi temeli" dediğimiz alt-yapının önemi iiz^pinde duroak gere¬ 

kiyor. 

Bugün sosyo-kültürel yapımız genel olarak büyük ölçüde Batı 

kültürünün etkisindedir. Değişen sosyo-kültürel yapımızın bu 

özelliği, doğal olarak (kimi zorunluluklar nedeniyle) benimsenen 
ekonomi siyasasının bir sonueu olduğu gibi somut bir ö göstergesi¬ 
dir de. 

Burada konumuz açısından, emperyalizm olgusunun ve ülkemizin 

emperyalizmle ilişkileri açısından ekonomik gelişme sürecine kı¬ 

saca değinmek istiyoruz. 

ÎV.l-Dışa bağımlılık ve kapitalist üretim biçiminin gelişme evre¬ 
leri : 

Enperlayizm, kapitıalia toplum biçiminin tarihse’lvigBİişme süre¬ 

cindeki en-:yüksek'^şmasi3dıa^i'V.ii'. Kapitalist toplum biçiminin 

üretimde ve sermayedeki yoğunlaşması, ekonomik planda tekelleri 
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doğur muş tur. Emperyalizmin ayırdedici Özelliği, banka sermayesinin 

sanayi sermayesi ile kaynaşarak, bu mali sermayeye dayanan 11 

mali oligarşinin kurulmasıdır. Tekel öncesi dönemde kapitalizmin 

belirleyici özelliği : Uluslararası pazarlara emtia ihracı iken 

emperyalist dönemde sermaye ihracıdır. Bu sayede dünya ölçüsünde 

bir bölüşümü getiren, uluslararası tekelci kapitalist birlikleri: . 

kurulmuştur. Doğaldırki tekelci -kapitalist birliklerin kurulması. 

dünya topraklarının ayni kapitalist güçler tarafından bölüşülmesini 
getirmektedir. 

'•Kapitalizm, kapitalist olarak kaldıkça sermaye fazlası belli 

bir ülkedeki kitlelerin yaşama. düzeyini yükseltmeye değil-Çünkü 
bu durumda kapitalistlerin kazançlarında bir azalma sözkonusudur - 

dış ülkelere geri kalmış ülkelere ihraç yoluyla,© kazançların ak¬ 
tarılmasına doğru akacaktır. Geri kalmış ülkelerde kâr her zaman 
yüksektir, Çünkü buralarda sermaye kıt, toprak fiatı nlsbeten düşük, 

fi ' 

ücretler az, hammadde ucuzdur" 

Dünyanın paylaşılması olayı emperyal\zm döneminde; zaten 
paylaşılmakta olan yeryüzü topraklarının, tekellerin mülkiyetine 

geçmesi amacı ile uygulanan çağdaş sömürge politikasıdır. Dünya 
pazarlarının da tekeller egemenliğine alınmasıdır. Emperyalizm ve 
kapitalizmin, Türk ekonomik yaşamına girişi' gelişimini iki ayrı 
döneme ayırarak ele alacağız : 

A. OsmanlI dönemi, B. Cumhuriyet dönemi : 
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A, OsmanlI Dönemi : 

Kapitalizm emperyalizm aşamasına gelip, uluslararası 

platformda kendisine yeni sömürü alanları aradığı bir döft®md« 

Osmanlı İmparatorluğu bu sömürüye her yönden elverişli ve açık 
bir görünümdeydi. Ağır mali yükler getiren ve yenilgilerle so¬ 
nuçlanan son savaşlar, imparatorluk içindeki çeşitli halkların 

burjuva devrimierinden esinlenerek başlattıkları uluslaşma hare¬ 
ketleri, yeni ekonomik atılımlar yapmaya elverişli olmayan yeni 
üretim biçimi ve ilişkileri v,b, olgular ülkeyi hem siyasal hem 

de ekonomik yönden tam bir çöküntü dönemine itmişti, 

Çökmekte olan İmparatorluğu ’ kurtarmak için , 
dönemin yöneticileri tarafından önerilen batılılaşma çabaları 

bir kurtuluş değil,tam tersine Osmanlı İmparatorluğunu pusuda 
bekliyen emperyalistlerin ağma düşmeemi çabuklaştıran sağgö¬ 

rüsüz ve ardışık olaylar zinciridir. 

"Osmanlı İmapatorlUğundaki yapısal değişimin ya da 
başka bir ifade ile kapitalist üretim biçiminin egemen hale 

gelişi üzerinde en büyük etkenin emperlayizm olduğu söyleneB 
bilir. Bu olguyu Dr. Kurthan Fişek şu şekilde belirtmektedir; 

Dışarıya bağlanan Osmanlı İmparatorluğu ( ) özellikle 
uzmanlaşmış tarımcılığı gerekli kılan bahçecilik ve sanayi bit¬ 
kileri üretimine yönelmiştir. 1844 yılında 192, 262 dönümü aş- 
mıyan ekili tütün alanları 1911 yılında 814, 163 dönüme ulaş¬ 

mış, 1836 yılında 400 ton olan pamuk üretimi 
1914'te 33.750 tonu bulmuş ( ...) iç pazarların (yani 



- 50 -

giderek hızlanan sanayileşmenin) gereksinimlerini karşılayacak 
yerde, kendisini dış pazarlara göre ayarlayan Osmanlı tarım¬ 

cılığı, zamanın genel akışı içinde Osmanlı ekonomisinin bir 

yandan kapitalistleşirken, diğer yandan dışa bağlanışının en 
(2) 

somut göstergesidir.    ' 

Yukarda belirtildiği gibi kapitalizm Osmanlı top- 

lumuna dışa bağımlı olarak girmiş ve günümüze kadar da bu özel¬ 

liğini korumuştur. 

Osmanlı tmapatorluğunu bir hammadde deposu ve aynı 
zamanda bir pazar olarak sömürmeyi amaçlayan emperyalistler bu 

bağlam içinde, zamanın bürokratlarına batılılaşma düşüncesini de 

benimsetmişlerdir. Çok iyi bilmektedirler ki alt-yapısal değiş¬ 

meler, üst-yapısal kurumlarla pekiştirilir. Ancak Osmanlı yöne¬ 

ticileri, kapitalizmi kendi kaynaklarına yönelerek serbest reka¬ 
bet ölçüleri içinde değilde, emperyalizmin gündeminde benimse¬ 

dikleri gibi, Batılılaşma olgusunu da, batının alt-yapı kurum- 

larmı benimsiyerek, toplumu Jfeod dLizmden kurtarmak için, temel¬ 

de bir çözüm aramaktan çok, üst-yapı kurumlarına özenmekten öte 

gitmeyen; toplum tarafından hiç bir şekilde kabul görmeyen - 

Alafrangulık diye nitelendirilen - yüzeysel ve yapay bir dizi 

yenileşme hareketleri olarak kabul etmişlerdir. 

"Osmanlı îmapatorluğunun, doğu ve batı arasında köprü 
durumunda olan coğrafi mevkii ve batılı kapitalistlerin ham 
madde deposu ve pazar olarak iştahını kabartan olanakları, Tür¬ 

kiye'yi yalnız ekonomik değil politik ve askeri planda da Avrupa- 
nın baş hedefi yapmaktaydı." ^ 
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Yukarda belirtilen amaçlarla ülkeye kapütülasyonlar 

yoluyla sızmış olan Fransızlardan sonra, "I838 İngiliz Hceret 
Antlaşması" ile de İngiltereye •. de ülkede serbest ticaret yalanında 
büyük avantajlar öngörülmüştür. Bunu izleyen sonraki bir dizi 

antlaşmalarla OsmanlI İmparatorluğunun hammadde, doğa kaynak¬ 
ları, insan gücü v.b, tüm olanakları emperyalistlerin sömürüsüne 

sunulduğu gibi; öte yandan da devlet alabildiğine borçlandırı¬ 
larak sonunda Düyunu-Umumiye denen ve ülkenin bütün gelir kay¬ 

naklarının emperyalistlerin denetimine geçmesini öngören ant¬ 

laşmayla Osmanlı İmparatorlüğü bir yarı sömürge ülke durumuna 
getirildi. Tevfik Çavdar aynı isimli yapıtında bu süreoi 

a) "Kültürel paylaşım" , b) "Ekonomik paylaşım" ol 
olarak iki bölümde inceler., 

a) Kültürel Paylaşım : 

20. Yüzyıl başında Osmanlı İmparatorluğu Emperya¬ 
listlerin - Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika - ve onların iş¬ 
birlikçileri yerli azınlıkların da işlevleriyle, ülke bir kültü¬ 
rel propaganda ağıyla sarılmış durumdaydı, özellikle her emperya¬ 
list ülke ilerde fiilen işgal etmek istediği yörelerde bu propa¬ 
ganda mekanizmala. mm yoğunluğunu ve işlevselliğini arttırmış 

durumdaydı. Bu küludrel propaganda etkinliğini birbirini tamam¬ 

layan şu kurumlan aracılığıyla sürdürüyordu : 
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1. Dini misyon örgütleri, 2. Hayır kurumlan, 

3. Okul ve eğitim kurumlan, 4. Ülkenin en iç kısımlarına kadar 
yayılmış olan konsolosluklar »özellikle Amerika eğitim kurumlan 

aracılığıyla ülkenin iç köşelerine kadar sızmayı başarmıştır. 

Emperyalist kültürel yayılmanın tek amacı : Geri kal¬ 

mış ülkelerde kâr . . . maksimizasyonunu artırıcı 

uygun koşullar yaratmak, batı değerlerini benimseterek halkları 

emperyalizmin çıkarları doğrultusunda güdümlemektir. 0 dönemin 

bir Amerikalı yazarı kültürel etkinliklerin işlevselliğini şu 

sözlerle en açık bir biçimde dile getiriyordu. 

"Misyonların temel fonksiyonu, ticarete uygun bir or¬ 

tam hazırlamaktır. İnsanda yarattıkları suni heyecan v.b, duygun¬ 
lar yerli ırkın batı uygarlığına eğilim duyması sonucunu vermek¬ 

tedir. Dünya ve baxı uygarlığım yakınlı tanımaları o bölgedeki 

halklar gibi yaşama isteğini arttırmakta ve bununda tabii sonu- 
(4) 

cu olarak ticari faaliyetler artmaktadır." 

Günümüzde de emperyalizmin güdümündeki ülkelerde kül¬ 
türel etkinlik aynı amaçla, ama propaganda mekanizmasının gelişen 
aygıtları ve eğitimi; sömürü düzeyini raaximuma çıkarmak, buna 

karşılık baskıyı daha az duyum satacak biçimde kurgulandığı gibi, 
sömürülen halklar üzerindeki başkıyı zaman zaman daha rafine ve 
acımasız bir şekilde uygulanmak*öa nme'btbteöjlr. 
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■r5- 

b) Ekonomik paylaşım : 

1850*lerde Csmanlı devletine adeta zorla varil mi 

dış borçların, yanında,. özel teşebbüs olarak 'görünen tefe'eÜe- 
rin yatırımları : demiryolu, madencilik, tekel maddeleriniiı 
üretimi ve dağıtımı ve diğer dağıtım şirketleri v.b. alan¬ 

larda etkinliklerini sürdürüyorlardı. Dış borçlanmalar 

1880‘lerde yukarda da değindiğimiz ^bi^üyunu-umumiye‘ile 
devletin mali kontrolünün tamamiyle emperyalist devletlerin 

eline içmesine neden olmuştur,, Tekellerin dünya pazarlarını 

ele geçirme mücadelesi, sanayiini kuramamış {^eri lcalunş) 
ülkelerin paylaşımında kaçınılmaz fer yöntem olarakitörba- 
lığı ^etiraektedir* Zorbalıkta ifadesini bulan bu paylaşım 

■■''■V- - ' -,x;j , -. 
mücadelesi tele kelime ile özetlenebilir : Savaş* Dola- 

.ı.,- • - j-'-'-j \Vı.r?£kç?.*t&Yii ; 
yısayla burada tekelci sermayenin, çalışmamızın ilerdeki 

' V v,. - ;■ ■ orj. 
bölümlerinde açıklayacağımız ayırdedici bir özelliğini d oba 
: !f N ' ' • • ’ f'Y' t i ;İ: • ■••..■r 
' çıkartabilirim i Heicabotçi : aonemin ozjürlük eğilimi karşı¬ 
sında, tekelci dönemin eğemenlik eğiliminin ağır basması* 

.,,OJ,i oTî.?r ^ p . vr 
. , Emperyalizmin tekeller yoluyla dünya pazfela- 

rını paylaşım, kendi aralarındaki çıkar çelişkilerini de : 
keskinleştirerek; dünya topraklarını paylaşmaktan kaynak¬ 

lanan birinci paylaşım savaşını başlattı o 

Osmnnlı toprakları bu paylaşımın boy hedşfİa- 
rinden başlıcasıydı. Böylece emperyalizmin OsmanlI devleti 

üzerindeki sömürgeleştirme mekanizması, önoe ekonomik planda 

işlerlik kazandı, daha sonra temel amaç olan ülke toprakla*- 

rinan paylaşılmasına kadar uzandl» 



- 54 -

* 

Emperyalizmim olonom_ı doğasının sonuçlarından olan 

paylaşım savaşları, gc;:! kalmış ülkelerin, emperyalist 

sömürge politikasına karşı direnmesinide birlikte getir¬ 

miştir. 3u direnmenin ilk örneklerinden biriside kurtuluş 

savaşımladır* 
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B. Cumhuriyet Dönemi : 

Genç Türkiye Cumhuriyeti, başlangıçta, kendi içinde 

rekabetçi kapitalist gelişimi ilke olarak benimsemekle birlik¬ 
te ,emperyaliam karşısında hassas davranmış ve tekellere karşı 
ülke ekonomisini koruma eğilimi göstermiştir. Nitekim emperya¬ 
lizmin egemenliğinden kendisini yeni kurtarmış ve bu egemenli¬ 
ğin getirdiği sorunların deneyiminden geçmiş olan Cumhuriyet 
döneminin yönetici kadroları, hazırladıkları Birinci Beş Yıllık 

Sanayi Planında bu noktayı titizlikle göz önünde bulundurmaya 

ÖSffen göetermelerdir. 'Büyük sanayici memleketler aralarındaki 

bütün siyasi ve iktisadi münazaala*-» ihtilaflara rağmen, 
ziraatçı memleketler her zaman için ham madde müstahsili mevkiin¬ 

de bırakmak ve bu ırttonleketlerin piyasalarına hakim olmak dava¬ 

sında müttefiklerdir. Bu itibarla ziraatçı memleketlerin bu sil¬ 

kinme hareketlerine ergeç srt çekmek humusunda siyasi nüfuzla¬ 

rını kullanmakta da birleşeceklerdir. Bazı zirai memleketlerde 

ufak bir taviz mukabilinde bunu kabulden imtina etmeyeceklerdir. 

Bilhassa bu hakikat muhtaç olduğumuz sanayii zaman kaybetmeden 
(5) 

kurmak için en büyük muharrikimizdir." 

Korkut Boratav, yazısında bu alıntıyı şöyle yorumlu¬ 

yor" "(...... ) bir kere yukardaki ifadeler emperyalist 

merkezlerle onlara bağımlı "Çevre'!yi yani gelişme ile geriliği 

tek bir bütünün birbirini tamamlayan parçaları olarak görmekle 

geri kalmışlık olgusunun günümüzde geniş kabul gören bir çözüm¬ 

lemesine tamamen uyan bir yaklaşımı yansıtmaktadır. 
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İkinci olanak sbzÜ geçen büyük uluslararası işbölümü 
içerisinde Türkiye‘kiri yls^l kesinlikle teşhis edilmiştir t 
Türkiye bu iki kütüklü dünya sistemi içerisinde Batının, Avrupa¬ 
lIm saflarında değil, bağımlı ve geri kalmış kutupta yer alır 
ve diğer ham maddeci tarımcı ülkelerle kader birliği içindedir. 

Üçüncü olarak, sanayi planının satırların* yn*".*'\şr« 
emperyalist sistemin 1929*dan sonra sürüklenmiş olduğu bunalım 

ve bunun sonuçları üzerinde bazı ilgi çekici saptamalar ortaya 

koymaktadırlar. Büyük bunalımın emperyalist merkezlerde yarat¬ 

tığı "siyasi ve iktisadi" münazaalar ve "ihtilaflar" m siste¬ 

min geri kalmış kutuplarında "silkinme hareketleri"nin doğması 

için elverişli bir : r yarattığı inancı içinde görünmekte¬ 

dirler. Bu yargı emperyalizmin güçlenmesi ve gelişmesinin geri 

kalmışlığı da güçlendirdiği ve müzminleştirdiği teşhisinin tabii 
bir uzantısıdır. Böylece büyük bunalım^ dünyanın geri kalmış 
ülkeleri için tarihi bir fırsat, bir gelişme ve sanayileşme fır- 

(6) 
satı doğurmaktadır." 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının ışığında» "devlet¬ 

çilik" dediğimiz dönemde, devlet ve özel kesim devletin öncülüğü 

ve desteğinde kendi olanaklarını, iç dinamiğini harekete geçire¬ 
rek, sanayileşmede ve kalkınmada küçümsenemeyecek sonuçlar elde 

ettiler. Örneğin : 1933-1939 döneminde, Türkiye ekonomisi $ 9’luk 

bir büyüme hızına ulaştı. Pek çok yabancı şirket paraları ödene¬ 

rek millileştirildi. 
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İkinci paylaşım eavaşı 3onuna kadar iç ve dış çeliş¬ 
kilerine karşın, genellikle başarı kazanan bu politika artik 
uygulanmaz olmuştur.Nedeni bellidir. îçerde kapitaliatieşmenin 
devlet eliyle bile alabildiğine desteklendiği bir ülkede; tekel¬ 

leşmenin dünya ölçüsündeki koşullandırmasından kaçınmak olanak¬ 
sızdır. Nitekim Türkiye'de böyle olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde benimsenen ilkeler doğrultusunda 
uygulanan devletçilik politikasıyla desteklenen "Milli Burjuvazi" 

kapitalistleşme çıkarlarının sağladığı birikimin yanı sıra, ikin¬ 

ci paylaşım savaşının ülke ekonomisindeki zorlu yıllarından 

gereği gibi yararlanarak gelişimini güçlendirmiştir. 

İkinci paylaşım savaşı yılları her ne kadar savaşa 
girmemiş de olsa ülke ekonomisini büyük ölçüde etkilemiştin, ffrVBÇ 

sonrasında ülke ekonomisini düzeltmek için sıkı ekonomik önlem¬ 

ler almak zorunda kalan zamanın hükümeti, bu yasalardan memnun 

kalmayan, ticaret ve sanayi burjuvazisi ile büyük toprak sahip¬ 

lerine doğal olarak tsredüşmek zorunda kaldı. Bu dönemde ticaret 

ve sanayi burjuvazisi ile büyük toprak sahiplerinin desteğiyle 
oluşan Demokrat Parti, kısa zamanda büyük gelişim gösterdi. 

" Milli burjuvazi sadece kendi halkını sömü¬ 

rerek kapitalist bir birikimi gerçekleştiremez. Böyle bir sömü¬ 

rünün sınırları hangi noktaya kadar varırsa varsın yeterli değil¬ 

dir, Böylece yerli burjuvazinin çıkarı ister istemez, emperyalizme 

itaatten geçer. Emperyalizmin Türkiye'ye dönüşü ise "İkinci Dünya 
Savaşı" sonunda olur. Stratejik olduğu kadar ekonomik gerçeklere 

de dayanan bu dönüşünde emperyalizm yerli egemen sınıfların aracı 
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rolü sayesinde egemenliğini tamamlayacaktır*" ^ Gelişimini 
yabancı sermaye ile bağlAşımda gdbeü,, ticai’St burjuvazisi,Tarım 
kapitalistleri, sanayi bübjuvazisi, kasaba eşrafı, dış güçlerle 

yakıh ilişki içinde olan ve ticaret burjuvazisi ile birleşmeyi 
menfaatlbHhe yakın gören azınlıklar v.b. tabakaları da etki al¬ 
tına alarak; 1948 yılında toplanan İstanbul İktisat Kongresinde 
alman kararları - özel teşebbüse en geniş anlamda özgürlük ta¬ 

nımak ve yabancı sermayeyi davet etmek v.b. sarsıntılı durumunu 

kurtarma çabasında olan bürokrasiye kolayca kabul ettirmişti* 

Nitekim 1949 programında "Hususi sermayenin iktisadi sahalarda 

girişeceği teşebbüsleri teşvik etmek ve kolaylaştırmak hükümetin 
/ Q\ 

başlıca şiarı olacaktır. Yabancı sermaye ülkeye girmekte, 

Osmanlı döneminde olduğu gibi fazla istekli görünmemiş, ülkede 

kendi çıkarlarını en üst düzeyde koruyacak koşulların oluşmasını 

beklemiş ve bir taraftan da bu koşulların yaratılmasını zorla¬ 

mıştır. A.B.D. hükümeti uzman İÜ"h Th—nburg resmi raporlarında 

Türkiye'nin kalkınması konusundaki öğütlerini şöyle açıklamakta¬ 
dır. 

"Savaştfcn sonra hazırlanan kalkınma planında yer alan 

projelerin hiçbiri "Amerikalı sermayedarlara tavsiye edilebilecek" 

nitelikte değildir. Türkiye 125 lokomotif imal edebilecek bir 
fabrika kurmak için Amerikan ithalatve ihracat Bankasından 14 

milyon dolar kredi istemiştir. Thorburg, projeyi veto etmekte¬ 

dir : "Esas itibariyle ziraatçı olan ve ziraat için lüzumlu 
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olan, çelik sapan ve sair malzemeyi henüz yapamayan bir memleke
tin lokomotif inşa etmek arzusu mevsimsizdir. Türk makamları bu 

şekilde düşündükleri müddetçe dolarlarımızın ve bu gibi makina-

ları imal edecek fabrika malzemelerimizin vatanımızda kullanıl

ması daha iyi olur* 

Türkiye'nin makina ve Motor imali projesi de redde

dilmektedir : "Uçak ve di es el motorlarıyla sair girift makinalar 

imali için Ankara'da bir fabrika tesis etmek tasavvuru da aynı 

sınıfa dahil edilebilir. Lokomotif imaline ve bu sayfalarda zik

rettiğimiz aair imalata ait tasavvurlarıda aynı şekilde telakki 
etmemiz lazımdır. Bu gibi tasavvurları hazırlayan veya mütelaa 

eden kimselere Amerikalılar iyi mesai arkadaşı nazarıyla baka

mayacakları gibi, memleketin mali kaynaklarını böyle projelere 
tahsis eden bir hükümetin de yabancı sermayedarlara itimat telkin 

ettiği iddia olunamaz". Türkiye. basit tarım araçları imali ile 

yetinmeli bunların bile bir kısmının montajından öteye gitmemeli
dir. "Mahsulün istihsalinde, çoğu sapan el aletleri ve araba gi
bi basit alet ve edevata lüzum vardır. Bunların bir *. kısmı 

Türkiye'de imal olunabileceği gibi diğerlerinin montajı da Tür

kiye'de yapılabilir,....  Amerika'da ziraat aletleri imali 

ile iştigal eden kimseler, hangi ziraat aİPtlerinin mahallen 
imal olunması, hangilerinin montajının mahallen yapılması ve 
hangilerinin de mamul olarak ithal olunması lazım geleceğini pek 

(q) 
iyi tayin edebilirler," 
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feü raporun devamında Thornburg önerilerini daha da 
gsbişletnlekt^ kamyonla taşımacılığı., Amerikan banka ve sigorta, 
şirketlerinin Türkiye'de şubeler açmasını, yabancı sermayeye 
de yerli sermaye ile eşit hakİLgr tanıyan "yabancı sermayeyi Teş¬ 
vik Kanunu" ivedilik çıkarmasını önerdikten sonra; Osmanlı döne¬ 

minde Amerikan kültürel etkinlikleri konusunda daha önce değin¬ 
diğimiz bir Amerikalı yazarın görüşleriyle denk düşen şu görüş¬ 

leri de ileri sürmekten geri kalmıyor ; "İyi seçilmiş, Amerikan 
kitap ve mecmualarının daha büyük sayılarda bulundurulması esas¬ 

lı bir ihtiyacı karşılayacaktır. Amerikan ronları, milli bir 
vsaıf olan yeni bilgi ve fikirleri aksettirmek veya bazı hallerde 

yaratmak bakımından faydalıdır. Her ne kadar kitap ve mecmualar- 

ileri öürülerf-;hütünrfikirler«Amerika’da bila faydal» sayılmazsa 

d«u sağlamv-bias... şemiada• iyi fikirler; kötülere her zaman.igal-ebe 

çalar." Kendi toplumları için bile zararlı olabileceklerine inan¬ 

dıkları düşünceleri içeren yayınların; hangi ölçülere göre "sağ¬ 

lam bir camia" oldukları belli olmayan toplumlarda bu zararlı dü¬ 

şüncelerin yayılmasında bir sakınca görülmüyor. 

Bu ard düşünceli bunun da ötesinde onur kırıcı önerileri 

diğer emperyalist odaklar ve onların yerli işbirlikçilerinin de 
hemen hemen aynı düzeydeki önerileri; dış sermayenin ülkeye gir¬ 

mesini artık ilke olarak kabul etmiş zamanın hükümeti tarafından 

da olumlu karşılanmış ve böylece emperyalizm ikinci kez ülkeye 

tam anlamıyla girmiştir. Bu yardım ve dostluk antlaşmalarının 

sonuçlarını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. 
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Türkiye'nin bugünkü dışa bağımlı sosyo-ekonomik 

yapısı; yıllarca önce bu düzeydeki görüş ve önerilerle planlan¬ 

mıştır. Büyük akaryakıt sıkıntıları yaratan karayolu taşımacılığı 
yarardan çok zarar sağlayan montaj ve hafif tüketim sanayini bü¬ 

yük toprak ve ticaret çıkarlarını geliştirerek, bunların aracı¬ 

lığı ile , yabancı tekellerle işbirliği, Best-Sellers roman¬ 

larıyla., filmleriyle, bol renkli ve resimli (Tom-Miks, Texas 

v.b.) dergileriyle müziğiyle ve tüm yaşam biçimiyle gelen kül¬ 
türel etkinlikler v.b. sosyo-ekonomik yapımızın dışa bağımlı 
bugünkü düzeyi bu planın genel sonuçlarıdır. 

1946-1960 dönrmi dışa bağımlı kapitalist ekonomi mode¬ 
linin Türkiye'de her alanda yerleştirilmeye çalışıldığı bir dö¬ 

nemdir. 1945'den sonraki bütün hükümet programları özel kesim ve 
yabancı sermaye girişimlerinin desteklenmesini öngörür nitelik¬ 

tedir. Marshal yardımına Türkiye'nin de elırması, Nato üyeliğinin 

gerçekleştirilmesi ve Kore Savaşma katılma v.b. gibi dışa bağım¬ 

lılığı arttıran olayların değişik görünümleridir. 1951 Dünya 

Bankası tarafından hazırlanan ve yayınlanan raporda, özel girir 

şimin özendirilmesi için gerekli olan ve özel girişim tarafından 

yatırım yapılamıyacak olan ve ulaşım, haberleşme, enerji v.b. 

gibi fiziki alt-yapı alanlarında devletin ivedilikle yatırım 

yapması öngörülmektedir. Aynı rapora göre : Özel girişimin geli¬ 
şimini teşvik için devlet işle+meciliğir" n em misindir ılınası, 
..•ne- 
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buna karşın, yabancı sermayeyi özendirerek, özel kesim ile dış 

ülkeler arasındaki firmalar ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi 

ön görülmektedir. Bu ikili ilişkiler günümüze kadar artan bir 

yoğunlukta süregelmiş ve 1974 sonunda yabancı sermayenin çok bü¬ 

yük bir bölümü $> 87,24 oranında tüketime yönelik imalat sanayiin¬ 

de toplanmıştır. 

Bugün Türkiye'de İmalat Sanayiinin bu kadar yaygın¬ 
laşması bir rastlantı değildir. Tüm geri kalmış ülkelerde gözlem¬ 

lenen bir olgudur. Az sermaye ile kurulan ve çok kâr getiren 
bu kesim, aynı zamanda geri kalmış ülkelerin halklarını ve 
ekonomisini tüketime yönlendirmeyi ve gerçek kalkınma ve sanayi¬ 

leşme atılımlarından alıkoymayı ve dışa bağımlılığı sürdürmeyi 
amaçlıyan bir politikanın sonuçlarıdır. 



(1) Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek 
Aşaması sh.78 

(2) Dr. vrenoay şayian, Türkiye'de Kapitalisin, 

Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji 

(3) Boğan Avoıoğlu, Türfciyenin Düzeni Cilt 1 
Sh.100 

N> 

(4) Tevfik çavdar, ©maniaların Yara Sdmür^e oluya 
Sh.101 

(5) Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye 
Oamhuriyetinin Birin oi Seneyi Planı* Değinen Korka t Boratsvî 

Tarihsel Gelişim İçinde Türkiye Sanayii Makine Mühendisleri 
Odası Yay’ını 

w* 

(6) Korkot Boretev A.^*e. 

(7) Yerasimos Stefanos, Az Gelişmişlik Süreoinde 

Türkiye 0ilt:3 Sh.1762 

<■4 

(8) - Yeraeimoe Stefanog A#*e* ^Ooek 1949 Oünaltan 

Hükümet Programından alıntı" 

(9) Doğan Avoıoğlu Türkiyenin Düzeni Oilt: 2 Sh*590 
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IV* 2- SINIFSAL YAPI 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin yakın geçmişteki kültü¬ 

rel dokusunu anlatmaya katkıda bulunmak olduğu ve bu doku - diğer 

toplumsal olgular gibi - toplumumuzun ekonomik ve sınıfsal yapısı¬ 

na göre belirlendiği için, ilerde anlatmaya çalışacağımız sınıfla¬ 

rın kültürel etkinliklerine bir taban oluşturması bakımından özel¬ 

likle cumhuriyet dönemindeki sınıfsal yapıya genel -olarak değinmekte 

gereğini görüyoruz. 

Türkiye'nin kapitalistleşme sürecini gözden geçirirken, 

bu sürecin farklılıklar gösteren iki ayrı dönemini bir bölümleme 

ile incelemeyi gerekli buluyoruz : (A) 1923 -45 dönemi, (Kapitalist- 

leşmenin ilke olarak benimsendiği, ama emperyalizmin boyunduruğuna 

girme tehlikesinden kaçınıldığı ilk dönem.) (B)-1945 den günümüze 
uzanan donem. (Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılık sürecinde bulun¬ 

duğu d önem. J 

A- 1923-45 döneminin sınıfsal yapısına eğilirken bu yapının 

genel çizgilerini ortaya koyan bir şemadan yola çıkmak konunun dağıl¬ 
masını önliyeeektir. 
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1923-45 Dönemi Sınıfsal Yapı 

‘İv1 Burjuvazi (Çoğunluk Olarak Ticaret Burjuvazi 

! Eşraf 

 'A  

Bürokrasi 

Aeker+Sivil+Aydm 

Büyük Toprak Sahipleri 

Feodaller-Yarı Feodal, 

Küçük Üreticiler 
Kırsal+Kentsel (Esnaf*i 

_ kanaatkar) 

Yoksul Köylülük 

   *  
i ^ 

II | tşçi Sınıfı 



— 6'6 y 

. i şemada da görüldüğü gibi yönetim erkini elin¬ 

de bulunduran bürokrasi, toplumun sömüren ve sömürülen tüm sınıf 

v© tabakalarını, sos yo» ekonomik-politik Ve kültürel bir etki altına 

almış bulunmaktadır. 

"Devleti yöneten ve bir kısmı toprak sahibi aileden, bir 

kısmı ise çözülen ara sınıflardan (esnaf, devlet memurları, tüccar 

gibi) gelen kişilerin oluşturduğu bürokrasinin milliyetçi kesimi, ( 
(aynı zamanda aydın kesim olarak tanımlanabilir.) toplumu modernleş¬ 
tirmek ve ülkeyi kalkındırmak için dışa karşı bağımsız bir milli 

burjuva*! yet İftirayı gerekli ve zorunlu buluyordu* Aslında bu 
«ğilim milliyetçi bürokrasinin ya da radikal kesminin eumburiyet 
devresinde de devam eden en büyük tarihsel çabası olarak tanımlana- 

bilir." Bir milli burjuvazi oluşturmak için bürokrasinin daha 

Çok k hangi sınıf ve tabakalarla bağlaşıklık kurduğunu kısaca irde¬ 
lemek 1923-1945 dönsminin sınıfsal yapısını sergilemekte büyük ölçü¬ 

de yardımcı olacaktır* 

I- 1923-1945 döneminin burjuvaşisi, şemada da belirtildiği 

gibi, ağırlık olarak tiearet burjuvazisinden oluşmakta idi, Sanayi 
burjuvazisi o yıllarda henüz ağırlığını duyurarak ölçüde gelişmemiş¬ 
ti; ülke ekonomisi, büyük ölçüde tarım ürünlerine dayalı olduğu 
işin tiearet burjuvazisi, bu kesime ilişkin sınıf ve tabakalarla 
ilişki içindeydi. Öte yandan geri Üretim ilişkilerini sürdüren feodal 
ve yarı feodal güçler ile ticaret burjuvazisi arasında yer alan eş¬ 
raf^» bir sosyal tabaka olarak, geniş ölçüde ağırlığını koruyordu. 



Osmanlı imparatorluğunun 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl 

başları dönemindeki aydınların,' emperyalist çıkarlarla içli dışlı 

olduğunu gören genç Türkiye Cumhuriyetinin yöneticileri bürokra¬ 

side kendilerinden önceki kadroları tasfiye etmişler vs yönetimdeki 
eğemenliklerini, ulusal bir platformda tutmak isteyerek, yeni sı¬ 

nıf ve tabakalarla bağlaşıklık kurtsa yolunu benimsemişlerdir. 

irUjük burduva-asker-sivil aydın zümre adın* yönetimi elin¬ 
de bulunduran kadrolar, mosyo-ekonoaik yapıyı, tiearst burjuvazisi- 

Büyük toprak sahipleri-eşraf üçlü bağlaşımına dayandırmaktaydılar. 

Bürokrasi bu üç kesimle bağlaşıklık kurmakta, iki yönden »orunluy¬ 
du. Birincisil Kurtuluş savaşının bu güçlerin yardımıyla kazanıl- 

• ■ < •* s . f-i r 

dığı savından, kaynaklanan siyasal bir baskının ağırlığı altınday¬ 
dı. İkinci etmen ise, bu gmıbun elinde bulunan az da olsa sermaye 
birikiminden yararlanılarak; kapitalistleşmenin İlk adımı olan 
"Milli bir burjuvazf yaratılmak isteniyordu. 

Sovyet elçisi Aralof anılarında, Atatürk’le bu konuda¬ 

ki konuşmasını şöyle anlatır î "Türkiye'de sınıflar yok dedi. Tür¬ 
kiye'de işçi sınıfı yok, çünkü gelişmiş bir sanayi yok. Bizim bur- 
juvasimiz ise, benüz burjuva sınıfı b halinde getirmek gerekiyor. 
Tiearetemiz çok «û.ış çünkü sermayemiz yok. Yabancılar bizi eziyor. 
Benim amacım, milli ticareti kalkındırmak, fabrikalar açmak*-*, yeral¬ 

tı zenginliklerini meydana çıkarmak, Anadolu tacirine yardım etmek- 
(2) 

zenginleşmesini sağlamaktır. Bunları kanunlaştıracağız." 



Bu bağİAte içih&e bürokraei# tiev-e^ burjuvazisine ve eş¬ 
rafa sermaye sağlamak için, bizzat Atatürk tarafından a^ım 
büyük bir kısmı finanse edilerek 1924 yılında İş Bankası kuruldu. 
Ziraat Bankası büyük toprak sahiplerine kredi önceliği tanıyordu, 

Ayrıca toprakların belirli ellerde yoğunlaşması için (yine, Aralof1 

un anılarından öğrendiğimize göre) daha kurtuluş savaşı yıllarında 
Atatürk'ün büyük düşü olan toprak reformu tasarısı-günümüze kadar- 

ger çekieşt irilememiştir. 

Böylece "Milli Burjuvazi" yaralma çabaları ticaret bur¬ 

juvazisi ♦ Eşraf + Büyük toprak sahipleri tabanı ve bunların çıkar 
ilişkileri üzerine oturtularak yaşama geçirildi. 

Dışa, bağımlı olmaksızın geliştirilmek istenen kapitalizm 

uygulaması amacındaki bürokrasinin, feodal ve yarı-feodal öğelerle 
tam bir uyum içinde olması beklenemezdi. Ancak, cumhuriyetin ilk yıl 
larındaki kırsal kesimin üretim ilişkileri açısından; yapısal özel¬ 

liğinin kapitalist leşmiş olduğu da söylenemez. Bürokrasi burada şöy¬ 

le bir çözüm yQİu benimsemiştir : Feodal öğelere karşı üst yapısal 
düzeyde savaş açarken, ekonomik ilişkilerde, onların kapitalistleş- 

mesi sürecinden gelecek yararları bekliyerek, alt-yapısal alanda 
bir bağlaşıklık içinde olmak. 
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1923-1945 yılları ataşlara bürokratlar parlamentoda 

da siyasal yönden ağırlıktaydılar. "Türk siyasi seçkinimi üzerin¬ 
de yapılan bir araştırmaya göre 1924-1950 yılları arasında parla¬ 
mentodaki lider kadronun II. mecliste 1° 66, III. mecliste İ° 61, 
IV. mecliste İ° 60, V. mecliste $ 65ı VI. mecliste $ 61 ve VII. mec¬ 

liste i* 50 oranlarında bürokratlardan meydana geldiği anlaşılmak¬ 
tadır. ^ 

Bu dönemin sınıfsal yapısını burada kısaca- belirtirken 

bir noktayı daha gözden uzak tutmamak gerekir. Nicel ve değaldırki 

nitel yönden küçük üreticiler toplumda önemli bir yer tutmaktadır. 
Kapitalizm öncesi üretim ilişkileri içinde bulunan küçük üretici¬ 

lerin, Kırsal - Kentsel (esnaf-zsnaatkâr) bürokrasi tarafından ge¬ 
reği gibi desteklenmemesi; kapitalistleşme sürecinin daha sonraki 

dönemlerin de bir yığın sorun çıkartacaktır. Bu sorunların başlıca- 

sı, serbest rekabetçi yapının gereği olarak, esnaf ve zannatkSrın 

giderek ezilmesi ve onların da, bu yüzden, bürokrasiye karşı bir 

tavır (özünde tutucu) almasını getirmiştir. 

Yoksul köylülük ise, kapitalistleşme sürecinin hemen hiç 

bir olanağı kendisine ulaşmamış olduğundan; yızyılların getirdiği 

durağanlık ve ilkellik çerçevesinde ele alınmalıdır. 0 dönemde de 

köylülük kuşkusuz, bugün olduğu gibi homojen bir yapıya sahip değil¬ 
di. Azabı, marabası, yarıcısı, ırgadı az ve orta toprakları ile, ke 

kendi içinde ayrıcalıklar gösteriyordu. Ancak 0 dönem köylülüğünün 

bu ayrımlaşması büyük ölçüde ortak bir payda altında toplanıyordu. 

Bu ortak paydaş Feodal üretim biçimine ve ideolojisine yatkınlıktır. 



"Batı kapitalizmi OsmanlI devletine girerken, kendisiy¬ 
le birlikte (.....) işçi sınıfının doğmasına da yol açar. Tür- 

kiyede demiryolları, limanlar maden ocakları v.b. kuruluşları 

tgn batı kapitalizmi iş gücü ücretli ücretli işçi ihtiyacını top¬ 

raksız fakir köylüler ve dükkanlarını kapamak zorunda kalan zanat- 

atkar 1. ar d an karşılar” Yoksul köylülükten, diğer bir sömürülen 

sınıf olan işçi sınıfına geçiş nicel yönden ağırlıklı bir sınıf 

değildi. Nitel yönden ise, bürokrasinin ticaret sermayesi ve eşraf- 
mütşgallibe çevreleri ile kurduğu bağlaşıklık yüzünden, susturulma¬ 

sı ve ezilmesi söz konusu olmuştur. Nitel yönden, işçi sınıf hareke-» 

ti sesini büyük ölçüde duyuramamasına, ve hareketin lider kadrola¬ 

rı çeşitli yollarla saf dışı bırakılmalarına karşın; Türkiye İŞÇİ 

sınıfı hareketinin, taosrik-ideolojik, örgütsel bütünlüğü dar bir 

çerçevede kendisini koruyabilmiştir. 

B- 1945 den sonra sınıfsal yapı 

Türkiye’de 1945 lerden sonra kapitalistleşmenin yeni 

bir boyut kazanması büyük sosyo ekonomik değişimieride beraberinde 

getirmiştir. Daha sonraki bölümlerde de üst yapısal düzeyde (kül¬ 
türel ) 3o -ele Günceğimiz be d »ği çittin* b&şUoa ,»örüıı#n$i «na£m3.„ 
pada ocınutlsıçciştır • 

I- 1945 sonrası Türkiyesinin değişen sınıfsal yapısını ve 

sınıf ilişkilerini belirleyen en önemli grup dışa bağımlı sermaye 

çevreleridir. Türkiye deki diğer girişimci sınıflarla bağlaşıklık 
içinde olan o dönemin en güçlü sermaye grubu daha önceki 4.1- bölü¬ 

münde de belirttiğimiz gibi ticaret burjuvazisi ve kapitalistleş- 
meye başlıyan büyük toprak sahipleridir. 
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1955 lerde sermaye birikimini yoğunlaştıran ticaret bur¬ 

juvazisi ve büyük toprak sahipleri diğer çajtgjr &®1 bağ¬ 
laşıklık kurarak devletçilik ve onun örgütleyicisi bürokrasinin ege¬ 

menliğine son vererek kendi çıkarlarını temsil eden yeni bir parti¬ 

nin Türk siyasal ve ekonomik ortamına girmesine olanak sağlamışlar¬ 

dır. Bu dönemde dış sermaye ile bütünleşme çabasında olan ticaret ve 

tarım burjuvazisi, tekellerin tTürkiye'ye girmesi ile nltoliğiaiâa-i 

Önceki bölümlerde söz ettiğimiz dışa bağımlı bir sanayileşme hareke» 

tini de başlatmışlardır. 

Sanayileşme doğal olarak, kendisi bir sanayi burjuvazisi 

yaratırken, kendi karşıtı olan işçi sınıfını da birlikte oluşturmuş¬ 
tur. 1945 öncesi niceliksel yönden çok fazla ağırlığını duyuramıyan 

işçi sınıfı, bu dönemden scnra nicel ve nitel yönden büyük değişim¬ 

lere uğramıştır. Böylece 1945 lerden günümüze kadar uzanan zaman 

aralığında, Türk toplumsal yaşamında kapitalisti eşme sürecinin vaz¬ 

geçilmez iki unsuru olan burjuvazi ve işçi sınıfı, birbirine karşıt 
iki sınıfsal güç durumuna gelmişlerdir. Bu iki sınıf arasındaki ta¬ 
bakaların etkinliklerinde - özellikle bürokrasinin toplumsal ve si¬ 

yasal konumunda büyük değişimler gözlenmektedir. 1945 den srnra, gü¬ 
nümüze kadarki zaman aralığında» toplumsal sınıfları yine bir şema 

ile anlatmaya çalışacağız. 
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1545‘den Sonra Sınıfsal Yapı 

Burjuvazi (Ticaret Sanayi ♦ Tarım) 
A\' 
I ' 

A' 

j Küçük Üreticiler, Kensel (Eenaf*Zajja 
anatkar) ♦ Kırsal 

\ 

\ 

\ 
\ 

Bürokratlar + Teknokratlar 

Aydınlar 

\ 

,j_ \ 
Teirak i ^ 
Ağaları \ 
(Feodaller) 

\x 
\ 

V 
Alt - Ara Tabakalar 

İşçi Smıfı 



- jy. ~ 

I- Şemadanda gözlemleyeceğimiz gibi bugün Türk toplumsal 

yapısında burjuvazi daha da güçlü bir sınıf olarak belirlginleşmiş» 
doğal olarak burjuva ideolojisinin en kuvvetli temsilcisi durumuna 

gelmiştir. Siyasal ve ekonomik erki elinde bulundurması, kendisine 

bağlı diğer tabakaları (özellikle küçük burjuva kesimlerini) bu ide-» 
oloji ile bütünleşme durumuna itmektedir. 

1945 sonrasının ticaret sermayesi ile tarım kapitalist¬ 
lerinin 1923 - 194 5 dönemi’ ticaret ve büyük t,oprak sahipleri ara¬ 

sında derin farklılıklar vardır. 1945 lere kadar kırsal kesimin 

feodal, yarı-feodal k tarımsal güçleri, tarımsal üretimin, makina- 

laşmasir yurt içi ve yurt dışı pazarlaması ile sermaye ve dünya 

görüşü yönünden büyük niteliksel değişmeler göstermiştir. Aynı şekil¬ 

de ticaret burjuvazisi ihracaat ve ithalattaki gelişmelerle birlik¬ 
te, tekellerin mümessilliklerini de yükümlenerek - kasaba eşrafı da 

bu alanın içinde yer alarak^yörelerinde ? çıkarları ile bütünleşmiş¬ 

lerdir. Yabancı şirketlerin Türkiye'de yeni bir sınıf olan sanayi 

burjuvazisilin, imalat ve montaj sanayiine dönük endüstriyel geliş¬ 

meleri Türkiye'nin ekonomik olduğu kadar sınıfsal yapısını da büyük 

ölçüde etkilemiştir. Kısaca (Ticaret + sanayi + tarım) kapitalist¬ 
lerinden oluşan burjuva sınıfı ekonomik olduğu kadar siyasal yönden 

de etkin bir güç durumundadır. Burjuva sınıfının kökenlerini araştı¬ 

ran araştırmacıların bulguları bugün özel teşebbüsün sosyal köken 

bakımından İ° 50 sinden fazlasının baba mesleğinin yine özel teşebbüs 
kesiminden geldiğini kanıtlamaktadır. Kapitalist sistemde herkese 

girişimcilikte fırsat eşitliğinin sınıflararası ve "dikey mobilite" 
denen olgunun ne kadar ütopik olduğunun bir kanıtıdır. 
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Siyasal yönden de burjuvazi bugün parlementodaki üye¬ 

leri aracılığı ile etkin bir durumdadır. Bth*okr»si bölümünde sayısal 

olarak göreceğimiz gibi 1950 seçimlerinden sonra burjuva sınıfının= 

temsilcileri giderek artan bir oranda parlementoya girmişlerdir. 

Burjuvazi geçmişi OsmanlIların son dönemlerine kadar uza¬ 

nan bir burjuva milliyetçiliği ve dinsel ideolojiyi 1961 anayasası 
ile getirilen bliberal demokratik düşünceye karşı-kurulu düzeni ko¬ 

rumak için - bir silah olarak kullanmakta Özgür düşünce ile anarşi 
arasında sıkı bir bağ kurmaya çalışmakta ve bu tür özgürlüklerden 
rahatsız olduklarını belirtmektedirler. Gençay Şayian yaptığı araş¬ 

tırmada bunu sayısal olarak şöyle sıralıyor, "girişimcilerin# 64*4 ü 

Türkiye'de 1961 Anayasası ile kurulan özgürlük sisteminin tamamen ya 
da kısmen anarşi yaratıcı bir nitelik taşıdığını ileri sürdükleri 

(5) 
görülmektedir." 

Tüm dışa bağımlı kapitalist ülkelerde olduğu gibi kendi 

sınıfsal çıkarlarını korumak yönünden iç ve dış güçlerle büyük ölçü¬ 

de çıkar ilişkileri içinde bulunmakta, özgür düşünceye karşı dinsel 

ve tutucu siyasal ideolojilerden yana bir tutum içinde bulunmaktadır. 

Burjuva ideolojisine en yakın ara tabaka, daha evvel <te 

belirttiğimiz gibi küçük burjuvalardır. Bu kesimin bir bölümünü oluş¬ 
turan kent küçük üreticileri, (esnaf ve zanaatkarlar) gelişen sana¬ 
yileşme ortamında yaşam savaşı veren ve o ölçüde de burjuva ile bü¬ 

tünleşme beklentileri içinde olan bu kesim, tekelci kapitalizmin 
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egemen olduğu (ileri sanayileşmenin gerçekleştirilöm*4^$^^r 
lumda yaşama olanağı bulabilmekledirler. Dışa bağımlı ve az geliş¬ 

miş bir sanayileşme dönemini yaşadığımız ülkemizde geçmişte olduğu 
gibi bugünde küçük üreticilerin sayısı azımsanamıyacak boyutlarda¬ 
dır. 

Bugünkü kapitalist ortamda yaşama olanağı bulan küçük 

üreticilerin gelecek için umutlarını çok fazla olmadığı, bekledik¬ 

leri gibi burjuvazi ile bütünleşmelerinin olanaksız olduğunun yarı 

yarıya bilincine varmış durumda olduklarını Gül Ergil yapmış olduğu 
ar aş t ırnncrm bulgularına dayanarak sayısal olarak şöyle özetliyor. 

"deneklerin fi» 51}l'i durumlarının iyiye gideceğini umar- 
(6) 

ken fi 42,9 u geleceklerini karanlık görmektedirler." Aynı araştır¬ 
mada başka bir anket sorularına verilen yanıtlardan, yukarda durum¬ 
larının iyiye gideceğini söyleyenlerin bunu rasyonel bir düşünüşle 

şöylemedikleri anlaşılmakta : "Sosyo-ekonomik durumlarının gelecekte 
iyiye gidecek diyenlerin fio 16,9 u bunu "Allaha bağlı" etmenlere ve 

çok çalışmaya bağlamışlardır. (,. ) fi 29,2 si bunu siyasi parti ve 
ve hükümetin tutumuna bağlamaktadırlar. (Araştırmaya giren) Ankara 

keni-küçük üretici - sanatkarlar kaderlerine (gerek tanrıdan, gerek¬ 
se hükümet politikasından gelen razı olup, işlerini geliştirmek ve¬ 

ya yeni işler başlatmak veya bu konudaki engelleri yenmek için çok 

az çabada bulunmaktadırlar. Bunlar geleceği olduğu gibi kabullenen 
(7) 

bir kesim olarak görmektedirler." 
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Sanayileşme büyük ölçüde el emeğine dayanan küçük ima¬ 

lathanelerin işlevselliğini azaltırken küçük üreticilerle aynı 

kategoride sayabileceğimiz esnaf da (küçük ticaret kesimi) büyük 
tüccara bağımlı durumdadır. "Küçük tüecarın fonksiyonu, zanaatçı- 

nınkinden epey farklıdır. Zanaatçı kapitalizmden önceki bir ortamı 

temsil etmiş olduğu halde, tüccar, tüketicinin gelirlerinden bir 

kısmını alarak bunu netice itibariyle kapitalizmin para ve endüstri 

devresi içine sokmak suretiyle tedavülün ve üretimin gelişmesinde rol 

rol oynar. Zanaatçıların sayısı azaldıkça küçük tüccarlar geniş öl¬ 

çüde onların yerini almışlardır. Pakat küçük tüccarın günümüz dün¬ 
yasına intibak etmiş durumda olduğunu düşünmek yanlış olur. Onun 

/ O \ 

refah çağı liberaL kapitalizmin refah çağıdır.” 

Kırsal kesim küçük üreticileri ise tarımda kapitalist 

ilişkilerin gelişmesi sonucu varlıklarını koruyabilmek için koopera¬ 

tifleşme yoluyla örgütlenmeye doğru gitmektedirler. İne ak bu koope¬ 

ratifleşme gerçek anlamda bir toplumsal üretime geçme olmayıp, si¬ 

yasal iktidarları bir ölçüde de olsa (taban fiatları baş fiatlar v.b. 
kırsal alan küçük üreticileri yararına karar alma yolunda etkileme 

çabalarıdır. 

Görüldüğü gibi küçük burjuvazinin bir bölümünü oluşturan 
küçük üreticiler ekonomik güçsüzlüklerinden dolayı yaşama umutları¬ 

nı büyük ölçüde siyasal iktidarlara bağlamış görünmektedirler. 
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Ayrıca bu kesim kapitalist düzene de karşıdırlar. Kapi¬ 

talizmin getirdiği sermaye yoğunlaşmasından, tekelleşmelerden, gele¬ 

ceklerinin umutsuz olduğunu görmektedirler. Buna karşın işçi sınıfı 

ideolojisine de karşıdırlar. Ellerindeki küçük sermayeyi ve mülkü kayb 

kaybedip proleterleşmekten korkarlar. Bütün bu olgular karşısında bu 
tabakalar her türlü düzen değişikliğine karşı tutucu ve yekteci bir 

tavır içindedirler. Özellikle kent küçük üreticilerinin (esnaf ve 

zanaatkar), sistem yönünden ya satılmalar nida iki yönden yarar görül¬ 
mektedir. Birincisi büyük ölçüde işsizliği emerek toplumsal bir bu- ı 

nalımı (marjinal kesim gibi) önlemektedirler. İkinci olarak bu kesim, 
geniş bir tutucu toplumsal grup oluşturmaları, her türlü düzen deği¬ 

şikliğine karşı direnmeleri yönünden, egemen güçler için geniş bir 

ideolojik taban oluşturmaktadırlar. Bahattin Aksit 1973 de Çorum'da 

yaptığı bir araştırmada "küçük üreticilerin yoğun olduğu mahalleler¬ 
de sağcı ve dinsel siyasal ve ideolojik yönaemeleri olan bir parti¬ 

nin oy oranlarının yüksek olduğunu vg solcu ve lâik siyasal ve ide¬ 
olojik yönsemeleri olan bir partinin oy oranlarının düşük olduğunu" 
(9) saptamıştır. 

Önemli bir ara tabaka oluşturan Bürokrasi 1945 den 

önceki dönemde tüm ekonomik ve siyasal mekanianayı denetleme erkine 
sahipken, 1950 lerden sonra değişen ekonomik ve siyasal ortamda bu 

erkini hem ekonomik yönden ve hem de siyasal statü yönünden kaybet¬ 

me durumunda kaldı. OsmanlInın son döneminden beri toplumsal statü 

yönünden ayrıcalıklı bir konumda olmayı sürdüren bürokrasi için, bu 
değişim doğal olarak bu kesimin değer ve davranış kalıplarında da 

değişimlerin ötı koşulu oldu. 
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1945 iere kadar özel teşebbüsle büyük bir geçimlilik 

içinde bulunan k bürokrasiyi burjuvazi ile karşıt duruma getiren 
başlıca etmenin yıllardır. Süren ayrıcalıklı konumunu kaybetmesi 

şeklinde yukarda belirtmiştik. Ancak bu ayrıcalıklı konumu sürdür¬ 

mek isteyen bürokrasinin bir bölümü "Burjuvazi gelişir gelişmez» 
bürokrasinin kimi kesimleri hemen onunla birleşmiştir. Kendisi bir 

toplumsal ve ekonomik sınıf niteliği taşımadığın için, bürokrasinin 

siyasal iktidarı denetleyen toplumdaki en güçlü sınıfla bütünleş^ 
mesi son derece doğaldır." 

Bu kesim özellikle bankaların idare meclisi üyeliklerin¬ 

de, teknokratların bir bölümü ise çeşitli sanayi dallarının yönetim 

ve üretim mekanizmalarında burjuvazi ile bütünleşmişlerdir. Her tbp- 
lumsal grubun siyasal ve ideolojik eğilimleri içinde bulundukları • 
ekonomik ortamla koşulludur. 1950 - 1960 döneminde artan bir hızla 

süregiden» enflasyonist ekonomik ortam ve siyasal baskılar bürokrasiyi 

ekonomik ve toplumsal yönden giderek güçsüzleştirirken, siyasal ikti¬ 

dara karşıt durumumu da keskini eştirmiş tir. "Bu yüzden 1961 anayasası 

bürokrasiyi siyasal iktidara karşı gerek hukuksal, gerekse mali açı¬ 

dan güçlendirici önlemler getirmiştir." 

Gençay şayian, 1961 Anayasasının getirdiği örgürlük orta¬ 

mının anaşinin nedeni olup olmadığı konusunda bu iki grup üzerinde 

yaptığı bir araştırmanın sonuçlarından özel girişimcilerin düşünce¬ 

lerini burjuva sınıfı bölümünde belirtmiştik. Aynı araştırmanın bü¬ 

rokratlar tarafından değerlendirilişinde bu kesimin $ 68,7 gibi bü¬ 
yük bir bölümü ,196i anayasasının tanıdığı özgürlüklerin anaşik or¬ 

tam yarattığı konusunda olumlu yanıt vermelerini araştırmacı şöyle 

değerlendiriyor. ”20-25 yıldır sosyal statü ve gelir grubu olarak de¬ 
vamlı düşüş gösteren bürokrasinin (girişimciler ile) benzer tutumunu 

yorumlamak zor görünmektedir. 
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Temel görevi kurulu düzeni savunmak ve yürütmek olan 

bürokrasinin, demokrasinin içeriği üzerinde girişimci grup gibi dü
şündüğü ya da başka bir deyimle demokrasi konusunda iki grup ara

sında siyasal, ideolojik farklılığın derin ve büyük olmadığı söy

lenebilir. Buna göre bürokratlar düşüş nedeni ile egemen grubunun 
siyasal eğilimine karşıt bir eğilim göstermekte fakat bu hiçbir za

man köklü ve temel bir ideolojik farklılık niteliği almamaktadır.” 
(12) -

Görüldüğü gibi 1950-1960 ^öneminde burjuvazi ile çıkar çatış
ması sonucu karşıt duruma gelen bürokratlar, küçük burjuvazinin di

ğer kesimini oluşturan küçük üreticiler gibi toplumda köklü değişim
lerden yana görünmemekte "başka bir deyimle devlet bürokrasisi, si

yasal tutum vş eğilim açısından giderek hızlanan bir şekilde kapi-
12) 

talizmle bütünleşmektedir.” 

Bürokrasinin diğer bir grubunu oluşturan Teknokratlar ve 

küçük burjuva aydınlarının siyasal ve ideolojik konularda devlet bü

rokrasisinden - özellikle 1961 anayasasının getirdiği özgürlükçü 

ortamda daha radikal bir tutunda olduğu gözlenmektedir. Bu gruplar

dan teknokratların - özellikle sanayi kesiminde fiilen çalışanların 

bir bölümü ve bürokraside çalışmayan ve siyasal iktidarlarla çıkaT* 

ilişkiler içinde bulunmayan küçük burjuv^ aydınlarının bir gölümü 
(yazarlar, sanatçılar ürüversitelerde g$pavli öğretim üyeleri v.b.) 

1961 anayasasının getirdiği özgür 1\% ortamış^L»çeşitli ideolojik akım
ların toplumda yayılma olanağı bulmadı. s<pgBucu, i'yçi, sınıfı ideolo-
jisine karşı bir yakınlık duymaya başlamışlar, henüz bu sınıfla bü
tünleşmeleri söz konusu olmasa bile İŞÇİ sınıfı ideolojisinin yaygın

laşmasında ve bu sınıfın bilinçlenmesinde çtkin olmaya başlamışlar-
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Alt * Ara tabaka (Marjlhai Kesim) 

Yeni Üretim ilişkileri ile birlikte özellikle tarım ke¬ 

siminde meydana gelen (makinalaşma, toprakların belirli ellerde yo¬ 
ğunlaşması v.b.) değişmeler bir emek fazlası doğurmuştur• Kırsal ke¬ 

simden kentlere göç eden bu kesimin büyük bir bölümü kentlerin ye¬ 

terince "sanayiieŞememesi", "örgütleşememesi" ve "ihtisaslaşamama- 
sı" sonucu emilemiyen bir işgücü fazlası, sistemin yeterine^ hizmet 
göt üremediği kesimlerden yararlanarak kendilerine (türedi işler) de¬ 
diğimiz iş fırsatları yaratmışlardır. Ancak bu İşler örgütsüz, sürek¬ 
li değişen ve ekonomiye katkısı olmayan düşük verimli işlerdir. 

"Bir işin örgütlenmesi demek, toplumla ilişkilerinde ku¬ 
ralların ortaya çıkması demektir. Oysa bug grupların temel özellik¬ 

lerinden biri, toplumun normal olarak vermediği olanaklardan da ya¬ 
rarlanarak iş bulmaktıî* Toplumun oluşmuş kuralları içinde iş bula¬ 

mayan bu kesimin üyeleri iki yolla kendilerine yaşama olanağı bula¬ 

bilmektedir. Birincisi buluşçu (innovative) bir davranışla yeni kü¬ 

çük iş fırsatları yaratmaktadır.   (işportacılık, otomobil si- 
liciiiği v.b.) İkincisi ise yasal olmayan yollardır. Dolandırıcılık, 

k\*ıar çeşitleri v.b." 

Bu kesimin sosyal davranışlarındaki ve işlerindeki kural¬ 

sızlık» onların siyasal davranışlarını da etkilemektedir. İşçilerle 
aşağı yukarı aynı toplumsal tabakalardan gelmelerine karşın örgütsüz- 
lük, iş disiplinsizliği ve yarınına güvensizlik, bu kesimi işçi sınıfı 
ideolojisine yaklaştıraranmaktadır. 



-81-

Marjinal kesimin devamlılığı çarpık ekonomik yapı için 
istenen bir dur undur* Bazı araştırmacıların öne sürdüğü gibi : Kent¬ 
leşme önlenemiyeh bir olgu olduğuna göre» marjinal kesim kentlerde 

işsizlikten doğacak olan toplumsal patlamaları önliyecek bir tampon 

mekanizma görevi üstlenirler. îşveren kesimi için de bir yedek ve 
ucuz iş gücü potansiyeli oluşturmaktadırlar. Ayrıca her türlü çar¬ 

pık bilinçlenmeye açık olmaları, her türlü terör ve şiddet eylem¬ 

lerinde kullanılabilir. Olmaları, toplumda siyasal ve toplumsal bu¬ 

nalımlara neden olmaktadır. 

IIt İşçi sınıfı î 

Türkiye'de sanayileşme hareketi işçi sınıfının gelişi¬ 
mine nicel v6 nitşl yönden yeni boyutlar kazandırmıştır. Ancak 1961 

anayasasında işçi sınıfı lehine getirilen yasalara kadar 1945 den ön¬ 

ce olduğu gibi 1945-1960 döneminde de işçi sınıfı sıkı bir baskı 

altında tutularak sınıf temeline dayalı örgütlemesi yasaklamıştır. 

1946 dan scnra çok partili döneme geçilmesi ile işçilerin siyasi faa- 

liyetleride yoğunlaşmış» birçok ilde işçi sandikaları ve fikir ku¬ 
lüpleri kurulmuştur. îşçi sendikalarının hükümetlerden en önemli is¬ 

tekleri grev ve toplu sözleşme haklarının verilmesi ve işçi ücretle¬ 
rinin arttırılmasıdır. Ancak bu istekler 1961 Anayasasına kadar 

siyasal iktidar tarafından hiçbir şekilde kabul görmemiştir. 



"31 Arılık 1961 de İstanbul * da ,150 bin kişinin katıldığı 
büyük bir miting düzenlendi. Türkiye işçi hareketi tarihinde o güne ~ 

kadar görülen en büyük mitingdi bu, ) İstanbul caddelerinde ” 

yürüyen 150 bin işçi demokratik hak Ve Özgürlüklerin tanınması^sos¬ 
yal adaletin gerçekleştirilmesi'’işsizliğe Ve hayat pahalılığına kar¬ 
şı radikal tedbirlerin alınması,ücretlerin yükseltilmesi yaşama ve 
iş koşullarının düzeltilmesi gibi isteklerde bulunurlar.” 

Bu dönemde Başkent5® meclis önünde sen bulan İstanbul’- * 
dakine benzer nitelikte gösteri ve yürüyüşler yapıldı* "Toplumsal ve 
ekonomik bilinein gelişerek, tedirginliğin ortaya çıkması ile anaya¬ 
sal ve hukuksal yollarla gerekli doyumların sağlanması arasındaki 

süre, Türk işçi tarihinin en önemli anlarını oluşturmaktadır* Gerçek¬ 
ten de çalkantılı 1962 ve 1963 yıllarında, işçilerin siyasal ve kül¬ 

türel tutubları., gelecekteki eylemlerinin yönünü belirlemiştir. Baş¬ 
langıçta işçiler, hiç bir seçkin grubun, hatta hatta üniversite öğ¬ 

rencilerinin bile katılması ve girişkenliği olmadan kendiliklerinden 

büyük toplantılar düzenlediler. (..*•»,.) 

Meclis, toplu pazarlık, grev ve lokavt yasası ile yeni 
sendikalar yasasını çıkarır çıkarmaz, işçilerin tedirginliği, eleşti¬ 

rileri ve yürüyüşleri bitti. Bir meslek gururu duygusu, bütün bunla- 
(5 ) 

ran yerine geçti.” 



1960 yılından sonraki 10 yıl içinde Türkiye'deki ücretli 
sayısi 2,5 milyondan 4,5 milyona, sendikalı işçi sayısı ise 300 feijv- 
den 2 mİLyona ulaşmıştır. Bu rakamların bize gösterdiği ilginç durum 
işçi sıhifmdaki nicel artıştan çok nitel yönden gelişmesidir. 10 

yil içinde ücretlilerin sayısı iki katına çıkarken; işçi sınıfının 

ekonomik ve sosyal çıkarlarını savunan sendikaların üye sayısının 

hemen hemen 7 katına çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla bugünün işçi 

sınıfı sınıf bilincine ulaşmış Türkiye'nin siyasal ekonomik ve top-- 

lumsal yapısını belirüyen önemli bir güç durumuna gelmiştir. 
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V- SÜBYO KÜLTÜREL DEĞİŞMENİN MADDİ TEMELLERİNİN U^ÖŞ'HJSRDÖÖÜ 
GÖZLEMLENEBİLİR DEĞİŞMELER 

Değişen üretim ilişkilerine bağımlı olarak sosyo-kültü¬ 
rel alandaki değişmelerin boyutları irdelenirken, mekansal yan¬ 
sımalarının iki bölümde incelenmesi uyğun görülmüştür. 

A- Kırsal alandaki değişmeler 

B- Kentsel alandaki değişmeler 

Değişmelerin zaman aralığı ise genelde dışa d 

bağımlı kapitalist ilişkilerin yoğunluk kazandığı kırsal ve kent¬ 

sel alanların sosyo-kül türel değişimini hızlı bir biçimde belir¬ 
gini eştirdiği 1945 den günümüze dek uzanan kesit alınmıştır. Bu 

değişimin ise > değişmenin belirginliğini ve yaygınlığını gözlem¬ 

lenebilir düzeye çıkaran şu olgular ve kurumlarla saptamak olanaklı 
görülmüştür. 

A- KIRSAL ALANDA DEĞİŞMELER (üretim biçimi ve üretim : î 
İlişkileri) 

A^- Nüfus Sorunu ve göç olgusu 
Ag- Aile içi ilişkilerin ve aile biçiminin değişmesi 

Eğitim düzeyenin değişmesi 
A. Tüketim kalıplarının değişmesi 

4 
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B- KENTSEL ALANDA DEĞİŞMELER 

(Sanayileşme ve kentleşme) 

V Nüfus Sorunu ve göç olgusu 

V Aile içi ilişkilerin ve aile biçiminin değişmesi 

V Eğitim düzeyinin değişmesi 

V Tüketim kalıplarının değişmesi 

A- KIRSAL ALANDA DEĞİŞMELER 

(Üritim ilişkileri) 

1945 lerden sonra kapitaliştüretim ilişkilerinin gelişmesi 

ile, ulaşım ağında ve kitle ileşim araçlarında meydana gelen hı&- 

lı gelişim, kırsal kesimin yalıtılmış durumunu büyük ölçüde gi¬ 

dermiş özellikle pazar ilişkilerinin gelişme gösterdiği bölgeler¬ 
de kır-kent arası iletişim artmıştır. Bundan dolayı diyebilirizki 

■ \ V J . 

kırsal ve kentsel alanlardaki değişim birbirinden bağımsız değil¬ 

dir. Herhangi birindeki-ekonomik ya da sosyo-kültürel-değişim, 
değişimin boyutuna göre bir diğerini etkiler. 

Kırsal alandaki yerleşim merkezlerini (köyleri) prof. İbra¬ 
him Yasa şöyle tanımlıyor» "Somut olarak köy topluluğu uzaklık ve 
yer bakımından öteki topluluklardan ayrı bir coğrafi ve ekolojik 
konumda yerleşmiş ve bu topluluklarla az çok ilişki halinde olan, 

kendisine özgü bir işgücü çoğunlukla tarımda toplanan toplumsal 
örgütü, kültürü ve özel bir adı ile tarihi bulunan, bir oran için¬ 
de az nüfuslu bir insan birliğidir.^ 
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Yukarda tanımlandığı gibi sayısı 40 bini bulan bu kırsal yer¬ 
leşim merkezleri, özellikle 1950 lerden sonra değişen üretim iliş¬ 

kileri ile birlikte yapısal bir değlşîıfaö üğmuıiıştir * 

Devletçilik döneminin yabancı sermaye fazla ilgi gösterme¬ 
diği yıllarda tarım, (kara sapan ve pulluğa dayanan) geri üre¬ 

tim biçimi içinde, yoğun emeğe dayanmaktadır. Bu dönende, özel¬ 

likle feodal üretim ilişkilerinin sürdüğü Doğu ve Güney Doğu 
Anadoluda ağalık ve köycülük ilişkilerinde önemli bir değişifc- 

lik olm^&ıştır. "Köylüler ağanın toprağında ortakçı durumunda¬ 

dırlar, kaldırdıkları her çeşit ürünün yarısını ağaya verirler. 

Buna karşılık ağa, bir akrabası gibi bu köylülere bakma sorumlu¬ 

luğunu yüklenir. Pamuk üretimi girdiğinde, üretİ3& yi- 
-- ,vt • 

ne köylüler yapmaktadır. Her çeşit işçiliği yüklenmişlerdeyse 
(2) 

ürünün yarışını ağaya verirler, yarısını kendileri alırlar. 

1950 lerde tarımda makinalaşma ile bu paylaşımın oranı ağa lehi¬ 

ne değişmeye başlar "Mübeccel Kıraym Adana araştırmasına göre 

önce ürünün üçte birini köylüye verir} daha sonraları makinaları 
çoğalınca bu oran sekizde bire kadar iner ve en sonunda 
ret, bölüşümden düşen ürününün yerini alır'<J (3) Yukardaki alıntı 
bize iki gerçeği vurgulamaktadır» Birincisi, para ve pazar iliş¬ 
kilerinin (kapitalisletme), insanlar arasındaki düzeni; Anadolu 
Feodal Beyinin göreli de olsa, yüzyıllardır, süregelen saygınlı¬ 

ğını ve değer yargılarını nasıl değiştirdiği» ikinci olarak t 
Makinalaşmayla birlikte insan emeğinin nasıl açığa çıktığıdır. 
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Tarımda kapitalist İlişkiler, kırsal alana modem tarım araç¬ 

larının girmesini (makijıalaşmayı), emeğin açığa çıkmasını, üreti- 

min artmasını» pazar ilişkilerinin ve ulaşım ağının genişlemesini 
sağladığı gibi» -en önemlisi- kırsal kesimin büyük bir bölümünün 

mülkşüzleŞmesinin nedeni olmuştur. Eski feodal ilişkiler tümüyle 

ortadan kalkmasa bile büyük ölçüde nitelik değiştirerek büyük 
toprak sahipleriyle bütünleşme içindedir. Böylece t ar ıaa«ı kapita¬ 
list leşme bir çok yörede karşıt sınıfın ortaya çıkmasını belirle¬ 

miştir. Tarım burjuvazisi ve bunun karşıtı mülksüzleşen köylüle¬ 
rin oluşturduğu kır proleteryası. 

Bu iki sınıfın arasında, öne&li ölçüde büyük bir kesim de, 

küçük tarım üreticileridir. Küçük bir toprağa ve kendi üretim 
araçlarına sahip olan bu kesim, gelişen teknoloji karşısında kendi 

varlığını sürdürsbiImek için yaşam savaşı verirken, bu savaştan yy - 

rarlı çıkan bir başka sömürü mek*nıaması ol^n tefeci sermayeyi de 

birlikte yaşatmıştır. Yüksek faizler üe verilen borç ve bunun öde¬ 
me koşulları, sonuçta, küçük üreticilerin topraklarını tarım ka¬ 

pitalistlerine satmak ya da kiraya Vermak durumunda bırakmaktadır. 

Bu süreç sonunda ya tarım proleteri olmak, y<* da kırsal alandan 

göçmek zorunda kalmaktadırlar. 



A.,- Nüfus sorunu ve göç olgusu: 

Nüfus sorunu bu gün Türkiyenin ekonomik yapısını etkilediği 

kadar, sosyo-kültürel yeisini da büyük ölçüde etkilemeye başla¬ 

nıştır. 1923 1erden sottr^j savaş hedehiyle erkek nüfusun azalması 

ve iş gücün# gereksinim dolayısıyla nüfus artış hızı destek¬ 

lenmiştir. Ancak 1950 lerde* 00nya. kesimin dektlmakinalaşmanın 
sonucu emeğin açığa çıkması ve bu emeği», s^n^yile'vesirmekten do¬ 

layı istihdam edilememesi ve nüfusun her yıl artan bir hızla çoğalt 

ması, herkesin bildiği gibi bugün ülkemizin en önemli darboğaZsın- 
dan biridir. -

Konumuz açısından birim üzerinde durduğumuz demografik sorun, 

yatay nüfus devinimi denen göç olgusudur. Göç genelde,kırsal alan- 
da görülen ekonomik olguların sonucu, topraktan kopanların kentlere 

doğru akımıdır. 

Göç olgusu kentlerde olduğu gibi kırsal kesimlerde de hem 

ekonomik yönden ve hem de sosyal yönden büyük sorunlar yaratmak¬ 

tadır. Göçenler konusunda yapılan araştırmaların bulguları, ken¬ 

te göçenlerin çoğunluğunu, -tarımdaki marjinal kesimin yerine, eko¬ 
nomik ve kültürel yönden daha iyi konumda olanların oluşturduğu¬ 
nu kanıtlamaktadır* 
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Bundan d^l.*»yı, kırsa ı '»1‘snd” gereksinme duyulan birikmiş sermaye 

ve kapasite yaratabilecek yetenekte oi^nl'r, kırsa* »i^nı terk.et- 

inekte Vjs kırsal. ?J.*»nd«n hem sermaye ve hemde verimli emek, k^ybı 

olmaktadır. Daha d»* önemlisi dış ve iç göçlerle kırs«*l alanları 

terke-denl erin geride bıraktıkları~yakınl*rı, çeşitli moral ve top¬ 
lumsal sıkıntılarla başbaş* kalarak ruhsal bunalımlara itilmektedir-* 

ler. 

Göç olaymsn-neden büyük ölçüde kırsal kesimin ekonomik-ol**—= 

n*»ksızlıkl*rm*» d^y»nm»kt«*dır. tac*k ulaşım ve iletişim ol»n»kLa- 

r*»ın gelişmesi nedeniyie-.gbçenlerin, göçmeden-.önçe kent yaşamı 
hakkınd*. bilgi sahibi olmaları ve kentin yaşama koşullarını çeki- 
«i bulmaları v.b gibi nedenler -de göç olayını hızlandırmaktadır. 

D|9* bağımlı ve geçikmiş bir sanayileşmenin sonucu olan ve sosyo¬ 
kültürel boyutuna ilerde d*ha ayrıntılı değineceğimiz, nüfusun bu 

yatay devin^nhğir pek çok ardışık nedenlerde» dolayı ekonomik oldu¬ 

ğu kadar, toplumsal ve kültürel yaşamımızın bunalımları olarak süre¬ 

ği inektedir. 

tç vy dış göçlerin temelde ortak bileşkesi» bulundukları kesi¬ 
min eksnomik olanaksızlıkları olmakla birlikte» iç vs dış göçler, 

göçerlerlerin ösaıel düşüncelerine göre birbirinden farklılıklar gös¬ 
termektedir- İç göçlerde göçenler, genellikle dönmeyi düşünmemekle 
iyi olanaklar buldukları yerlerde kalmayı yeğlemektedirler. 
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Dışa göçenler İSe kısa sürede çok pfll*a kananıp dönmeyi düşünmek¬ 
tedirler» Burddfelii de. eüiihşıihtiögı gibi dişa göçenlerin durumu, 
binincilere göre, zamanla kısıtlı oldukları için, hem ruhsal yön- 
den ve hem de fiziksel yönden daha yıpratıcı ve daha dramatiktir. 

îç göçlerde, araştırmaların bulgularına göre, göçenler genel¬ 
likle yeni yaşamlarından memnun olurken, dışa göçenler türlü top¬ 
lumsal ve ruha al nedenlerden dolayı yeni yaşantılarında mutsuz 

olmaktadırlar. İç göçlerin sosyo-kültürel boyutuna, kentleşme 
bölümünde değineceğimiz için burada dış göçler konusuna kısaca 
eğileçeğiz. 

Avrupa da çalışan, göçmen işçiler konusunda araştırmalar y*~ 

pan ve bu araştırmalarını belgesel, bir yapıtta (Yedinci Adam) 
topluyan John Berger/Jean Mehr, Avrupaya işçi gönderen geri kal¬ 
mış ülkelerin betimlelemesini yaparken, Türkiyeyt'de kapsıyan 
tüm geri kalmış ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gerçek bir 
tanımını yapmaktadırlar»>* l!UTsit:sull.UüUtî mirasçısatart göçmen,işçi 
ama böyle söylemek onun durumunun dramını çok genel bir biçim¬ 

de dile getirmek olur. Miras aldığı şeylerin bir dökümü yapıl¬ 
malıdır, (Büyük babasının hatırladığı dönemden beri) ülkesine 
batı sermayesinin girmesi. 
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Kırsal kesimdeki kendine yeterlik durumunun yok edilmesi. 
Yari feodal toprak sahibi sınıfın güçlendirilmesi, ham maddelerin 

ve ticaret ürünlerini© v.b nin yabancı çıkarlar için üretilmesi, 

bir iki sanayi dalının tekelci nitelikte gelişmesi 

Sonuç 

Yerel Sanayideki gelişmenin, 
Genel teknolojik gelişmenin 
Toprak reformunun 

Çağdaş tarımın Tıkanması 

i • 

Meta dolaşımı, 

Şehir kült-‘**ninün yaygınlaşması, 

Sağlık koşullarındaki gelişmeyle nüfusun artması, 
Zenginlerle yoksullar arasında kesin kutuplaşma, 
Her türlü toplumsal değişme tehlikesine karşı 

Ticaret SçtmaJ’esiy-Toprak «ehipleri ile yabancı 

çıkarların işbirliği. 

Sonuç 

Çağdaş eğitim, 

Toplumsal hayattaki laikleşmenin 
(4) 

Siyasal demokrasinin Tıkanması 
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Bu şartlar içinde, yaşamalarını sürdürmek için emeklerini 

Satmaktan başka Şıkar yolları olraışan göçmen işçiler gittikleri 
ülkelerin eesyai tabakaları tarafından, kabtıl gürBemeklıedirker. Yer¬ 
li işçilerin yapmadıkları en aşağılık ve niteliksiz ve en tehli¬ 
keli işlerde çalışmaktadırlar. 

Özellikle çocuklar, gittikleri ülkelerde, dil bilmemelerinden 

ve toplumsal koşullara uymamalarından dolayı j. okulların "geri 

zekalılar" sınıflarına kaydedilmekte veya da hiç okula gitmemek* 
tedirler» 

♦ 

"Fr ana ad a yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, göçmen 
işçilftgd* raa&paa» »uhsal rahatsızlıklar, 7rnnaxa yw#taalMn»dan 

(5) 
üç kat fazladır.•»' ' 

Gittikleri ülkelerde bir kültür şoku ile karşılaşan göçmen 

işçiler, yabancı oldukları her şeye karşı bir güvensizlik, kuşku, 
yabancılaşma ve uyumsuzluktan dolayı bu tür ruhsal bozukluklara 

uğramaları çok doğaldır. 

Bu kişiler ülkelerine döndüklerin de aynı sorunlarla karşı* 

laşmaktadırlar. Çünkü kendileri ülkelerinden daha hızlı değiş¬ 
mişlerdir. Ülkede ki ekonomik ve sosyal koşullar düzenlenmemiş 
bütün çektiklerine karşın gördüğü ilgi umduğu gibi çıkmamıştır. 
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C-öçmen işçilerin dönüşleri konusunda geniş bir araştırmaya 

girişen Ali Sadi Gitmez, araştırmalarının bulgularına dayanarak 

daha başka bir soruna değinerek şöyle diyor : "Geçiçi göçle git¬ 

tikleri ikinci sınıf işçi olarak horlanan göçmen işçilerin, kendi 

ülkelerinde de yerlerinin belli olduğu söylenemez. Son ohbeş yıllık 

ülke kültürlerinde, yurt dışına gitme şansı olmayan işçiler kar¬ 

sında zenginlik taşıyan l,işcilerimiz,, olmuştur. Bu yeni "arasınıf" 
ülke içinde bir eşitsizlik nedeni olmakta, kendi, ülkelerinde de 
bölünmüş bir işçi sınıfına kaynaklık etmekte i Göreli olarak zan* 

ginleşmiş küçük bir “dönenler" kitlesi ile, yurtdışına gitmemiş 

olmanın yüküyle daha da yoksullaşmış dar gelirli geniş kitle. 
Dış ülkelerde hep istenmez ve ikinci sınıf insan durumunda bira* 
kılan göçmen işçi, bu ezilmenin bedelini, sanki ülkesindeki dar 

gelirli kitleye ödetmekte ••••••.“ ^ 

Görüldüğü gibi, yurt dışana göçenlerin mutsuz serüveni, 
yurda döndüklerinde de sürmekte, onların kendi toplumsal konum¬ 

larında koparmakta, bütünleşmek istedikleri üst konumdakiler ta-*» 
rafından da bfenirasenmemekte "AlmanyalI" " gibi sıfatlarla bu 
kişiler, kendi toplumlarında da uyumsuz ve yabancılaşmış kişi¬ 

ler olarak,,sosyo kültürel yönden sorun olmaktadırlar. 

A2 Aile biçimindeki değişmeler : 
Değişen ekonomik - sosyal ve kültürel olgular , gelenek¬ 

sel aile yapımızı da değiştirmiştir. 
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Toplum bilimciler, geleneksel ailenin "Ata - erkil geniş 

"modern ailenin" ise ana baba ve çocuklardan oluşan 

çekirdek aile olduğunu belirtmektedirler. Sosyal bilimcilerin 
çoğu ailenin çekirdek aile durumuna gelmesinde temel etmenin tek¬ 

nolojik gelişim olduğunu öne sürerler. 

Türkiyede yapılan çeşitli araştırmalar, geleneksel geniş 
ailenin çekirdek aileye dönüşmesinde temel etmenin, teknolojik 

gelişim değil, toprak mülkiyetindeki değişiklik olduğunu ortaya 
koymaktadır. Serim Timur "Türkiyede Aile Yapısı" adlı araştırmasın* 

da bu soşuea varıyor. 

"îürkiyede sosya-ekonomik ve kültürel düzeyin en yüksek ol¬ 

duğu Batı Anadolu bölgesinde çekirdek ailenin en yaygın olacağı» 
geri kalmış Doğu Anadeluda'da ise geniş ailelerin yaygın olacağı 
belirlenirdi, (oysa) çekirdek ailenin oranının en yüksek olduğu 

bölge Akdeniz, en düşük olduğu bölge Karadenizdir. Çekirdek ailt 
oranı, Akdeniz bölgesinde $ 67, Karadenizde 46, Batı Anadolu- 
da i* 59» İŞ Anadolu'da $ 64» Doğu'da ]» 63 tür. (•••••••••) Ata 
erkil geniş silerinde buna paralel olarak en çok Karadenizde 

(7) 
jS 34» en az da Akdeniz'de # 14 olduğunu görüyoruz. Bu çalış¬ 
manın ve diğer araştı imaların;, fo&gyl'orınt -rÇSr».' '-Jnrıetl - Icosind'ec. • 

çekirdek oilo doruumno açelöosinia aedoni-toprak alilkiyu- 

tiaıdeki’doğişfeoler oldvğo belirtiliyor. 
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Eh çok çekirdek ailenin bulunduğu Akdeniz bölgesinde, toprağın 
büyük bölümünün belirli ellerde toplanmasından dolayı, nüfuzu» 

ÇOğunlUğu topraksın tarım işçileri ve ortakçılardır. Feodal ka¬ 
lıntıların sürdüğü, Doğu Anadoluda da ekilebilir toprağın az ve 
belirli ellerde toplanmış olması yine aynı sonucu yaratmaktadır. 

Karadeniz bölgesinde ise, hem topraksız köylü çok az % 2 civarın¬ 
da ve hemd» yapılan tarım (çay, fındık, toplama, tütün dizme v,b 

gibi) yeğun işgücüne dayanmakta, ailenin tüm, fertleri, özellik¬ 

le kadiglar, kendi işletmelerinde çalışmaktadırlar. Yoğun emek 
ve toprak sahipliği» ayrıca toprağın parçalanma kaygusu da aileyi 

bir arada tutmaktadır. Görülen odur ki üretim ilişkilerinin de« 

ğişmssi» geleneksel köy ailesinin yapısını değiştirmiş eski ge¬ 
niş aile biçimi zamanla parçalanarak çekirdek aileye dönüşmüştür. 

îeter çekirdek olsun, ister geniş olsun, kırsal ailenin de- 

ğişmiyen özelliği ise, babanın ailedeki tüm otoriteyi üzerinde 

taşımasıdır. En büyük oğul, babadan sonra gelir ve babanın ölü- 
nUndft onun yerini alır. Evliliklerde baba kesin söz sahibidir, 

gençlerin birbirleriyle anlaşıp evlenmeleri çok azdır. Çocuklarla 
baba arasındaki ilişkiler belirli kurallara bağlıdır, "Bunun kimi 
belirtileri babanın yanında çocukların yüksek sesle konuşması, 

H,(8) 
sigara içmesi, tartışması v.b gibi kırsal ailede gelenek ve 
fVsçiufcltFt bağlılık r® bobCBin1-rtoritbci Mlft ?eçerlidir. 
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Kadınlar aile işlerinde ücretsiz işçi olarak çalıştıkları için, 
kendilerini ekonomik yönden özgürleştirecek ve aile içinde harca¬ 
maya katılaeak ve dolayısıyla karar verme mekanizmasında etkili 

olacak durumda değildir. "Köy kadınlarının ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışmaları, kocanın ailesi tarafından kadının ailesine 

"başlık" parası ödenmesinin nedenidir; Kadın ömrü boyunca »'hiz¬ 
met” sağlıysa hem evde» hem tarlada çalışan bir kapital eşyası 
gibidir. " 

Yukardada belirtildiği gibi, kırsal ailede feodal üretim bi¬ 

çimi büyük ölçüde parçalanmış olsa da, geleneklerin daha geç de¬ 
ğiştiği» gerçeğinden dolayı, feodal değerler hâlâ geçerlilik¬ 
lerini korumaktadırlar. 

Aj Eğitim Düzeyindeki Değişmeler 
Bugün Türkiyenin içinde bulunduğa en büyük sorunlardan birisi 

hiç kuÇfcusçs eğitimdir, ûorck ilk, rorck orta ve rrcrekeo yüksek 
■-«i 

bgltlo sistemi, herkesin bildiği ~ibi pratiğo t-e ürotimo dönük ölmek¬ 
se ifllcvacj. olcıyon bir akur-yazorlıktan öte giâememekteâir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlıyan okuma seferberliği ne 
yaz^kki bugün hâlâ istenen düzeye ulaşamamıştır. Nüfusun aşağı 
yukarı yapısına yakın bölümü okuma yazma bilmemektedir. 



-98-

Cumhuriyetin ilk yıllarında Kemal Atatürk'ün başkanlığında, 
başlatılan eğiti© seferberliğinin niteliği ve niceliği tüm ola» 
Haksızlıklara karşın, bugünkü eğitim durumumuzdan çok daha laik 

v-e rasyoneldir. Atatürk’ün öngördüğü eğtim ve kültür devrimi onun 
«dili devlet ideolojisinden ayrı düşünülemez. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra arka arkasına yapılan tüm dev¬ 

ri mlere karşın, bu dönemde geniş halk yığınları tam bir ilkellik 

İçinde yaşamaktadır. Bunların hayat görüşü ve yaşayışları ne 
Cumhuriyet ve ne.tde devrim ilkelerine uymaktadır. Bu büyük kitle¬ 
ler h&lt ortaçağ düzenini ve düşüncesini sürdürüp gitmektedirler» 
”1935 istatistiklerine göre nü fusumuz 16.157.045 idi. Bu nüfu¬ 

sun 14 milyenu, yani # 82 si köylerde yaşıyordu. Bu yığın¬ 
lara sağlanan eğitim olanaklarında da durum aynı idi. Köylerimizde 

yaşayan nüfusun okur yazar oranları, erkeklerde $ 17, kadanlarla 

İ» 4,2, ortalama # 10,5 idi. Bazı bölgelerde bu oran $ le kadar 
düşmektedir." 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni eğitim sistemimizi temel¬ 

lendirmek için çağrılan yabancı uzmanlar bunların en ünlüeü Colom- 
bia üniversitesi eğitim profesörü «folın X)awey dir. Genelde tutar¬ 
lı önerilerde bulunan Dawey, örneğin : "Toplumun ilgi ve ihtiyaç¬ 

larını gözönünde tutmadan hazırlanmış programlarla, eğitim mecbu¬ 
ri ve parasız kılmanın bir faydası olamaz. Özellikle köy toplu¬ 
luklarının ihtiyaçlarına oevap vermiyen bir eğitim düzeninin yaygız 

laştırmak, herkesin bu düzen içinde eğitilmesini mecburi tutmak 
yeni kuşakların kafalarını hiç bir işe yaramıyan bilgilerle doldur¬ 

maktan, nazari, skolastik tavırlı kimseler olarak yetiştirmekten 

başka bir sonuç veremez" (11) 
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Eğitim sistemimizi elinde bulunduran kadrolar bu tür öneri
leri uygulayacak kadar ileri görüşlü değildi. Böylece kentsel ve 
kırsal alanlarda birbirinden ayırım gözetilmeksizin tek tip ve 

rasyonel olmayan ve uygulamadan uzak bir eğitim politikası uygu
lanmaya konulmuştur. Bu tür bir eğitimle yaşam biçimlerinde ve 

dünya görüşlerinde bir değişiklik.olmayan kırsal alandaki yığın
lar, tüm laikleşme çabalarına karşın, gizlice faaliyetlerini sür
düren tekkelerde, kuran kurslarında, din sömürücülerinin telkinleri* 

ne açık kalmışlardır. 

Bu eğitim »isteminin çelşkilerini sezen Atatürk, 1935 yılın
da dönemin milli eğitim bakanına verdiği bir emirle Köy Enstitü
lerinin kurulması için araştırmalara başlanılmasını istedi. 1940 

yılında 14 kadar Köy enstitüsü uygun koşullar gösteren bölğelerde 
kuruldu, Daha sonra bu sayı 21 e çıkarıldı. 

Bilindiği gibi eğitim mekanizmamızın bu en olumlu girişimi kı
sa zamanda kırsal kesimi etkisi altına aldı, v 

Bu konuda bir araştırma yapan Pay Kırby, bu durumu şöyls an

latıyor» "Köy Enstitüleri ile temas eden herkesin, her şeyden 

öne» vs hsmsa farkına vardığı şey, bunların, yepyeni değerleri 
bulunan bir toplumu emzirip büyütme olduğudur. Bu toplum diğer 
Okul toplumları gibi kendi içine kapanmış, dış dünyadan ayrılmış 

kaadi içinde büyüyen ber toplum değildi. Bu toplumun dışarıya doğ-
ru yayılma kuvveti’o kadar canlı idi ki eski toplumla bir çok nok

talarda karşılaşma ve çatışma haline gelecekti. 
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Eski toplumun içinden gittikçe fazla ölçüde parçalan kendi faa- 
(12) 

liyet al anıran içine alıyordu. 

yukarda da belirtildiği gibi kısa bir sürede kırsal alanda 

dinamik bir güç haline gelen ve kitleleri kendi çıkarları doğrul¬ 
tusunda bilinçlendirimeyi başaran köy enstitüleri; bu bilinçlen¬ 

menin kendi çıkarlarına ters düştüğünü gören egemen güçlerin boy 

hedefi oldu, Böylece kırsal alandaki uyanış kısa sürede br^tırıl- 
dx» Köy Enstitüleri 1950 lerde güçlenen yeni üretim biçimi ile 

birlikte kapatılarak, yeni ekonomik sistemin çıkarlarına daha 

Uygun düşen, dinsel eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla İmam 
Hatip Okulları açıldı. Böylece bu dönemde, tutucu ve bağnaz dü¬ 

şünce biçimini kendi ekonomik çıkarlarına daha uygun gören güç¬ 

ler tarafından, kırsal kesim yeniden çağ dışı ve yarı feodal bir 

eğitim sisteminin etkisine bırakılmıştır. Özellikle 1950-60 döne¬ 
minde laik eğitimden gittikçe uzaklaşılmış, kuran.’kurslar ve din 

adamları tarafından çoğu yörelerde öğretmenler bozguncu ve isten- 

ndyen kişiler ilan edilmiştir. 

1950-60 dönemindeki köy araştırmalarında dinsel eğitimin 

ÇOk yaygınlaştığı, ilkokul pek çok köyde bulunmadığı halde, her 

köyde kuran kursları olduğu saptanmıştır. 

Yine yapılan köy araştırmalarında, okula karşı beliren bir 

ilgisislik başlanmıştır, Cahit Tanyal 1961 yılında Nizip ilçesi¬ 
nin Elifoğlu köyünde yaptığı araştırmada ilginç bulgular elde 

etmiştir. 
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Köy halkı dini taassup içine düşmüştür. Eskiden bulunmayan cami 

bugün (1961) yapılmaktadır. Elifoğlu köyünün şehirle teması art¬ 
tıkça, dindar olmuştur. Gerici unsurun etkisi yaş] 1ardan çok genç¬ 
ler arasında yer bulmaktadır. Burada lider ve etkili değerin din 

ve tarikat olduğu ve halkı etkilediği, okulun ise toplumu etkileme- 
deği tesbit edilmiştir." İbrahim Yasa da Sindel Köyünde yap¬ 
tığı araştırmada yine aynı sonuçla karşılaşıyor. "Sindelde okul 

yokturj yerine kuran okutan imam bulunmaktadır." (14) Bunun gibi 
çek araştırmanın bulguları, yukarıda da değindiğimiz gibi, kırsal 
alanda laik eğitimden çok dinsel eğitimin gittikçe yaygınlık ka¬ 

zandığını vurgulamaktadır. 

Bu durum, herkesin bildiği gibi, tüm az gelişmiş ülkelerde 
uygulanan politikanın bir sonucudur. İç ve dış güçler el ele vere- 
rek, kırsal kesimin toplumsal bilince ulaşmasını, kendi çıkarları 

doğrultusunda bir süre daha ertelemek amacmdadırlar. 

A^- Tüketim Kalıplarının Değişmesi : 

Tüketim, özellikle, kapitalizm yoluyla gelişmekte olan ülke¬ 

lerde, fiziki ihtiyaçların karşılanması için gerekli ise de, *' 

ijUMtolora ruhsal bir ’dcytsa sağlanması y":on de önemli 

1SInrftrT. ■ r'^r.ry & 

ğimlı kapitalist ilişkilerin belirginlik kazanması ile, kentlerde 

•lduğu gihi, kırsal alandaki değer yargılarında, da büyük değişik¬ 

likler olmuştur. Eski feodal düzenin soylulukla belirlenen, top¬ 
lumsal statüleri, ağırlığını giderek yitirmiş; para ve paranın ge¬ 

tirdiği olanaklar (tüketim) toplumda statü kazanmanın başat unsuru 
olmuştur. Kırsal alanda, pazar ilişkilerinin gelişmesiyle blrlik- 
tet tüketim kalıplarında da büyük ölçüde değişiklikler olmuştur. 
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Özellikle ulaşım ve kitle iletişim araçlarından yararlanmanın yoğun¬ 
laştığı kesimlerde tüketim de yoğunlaşmaktadır. Örneğin, pazar 

ilişkilerinin fazla gidişmediği dönemlerde köylü kendi yaptığı 
kendi kullanırken, bugün ■ftpsaşe?.şgr^nı pasopıV». yatarak yarine 
rin almaktadır. Kadınlar giyim ve bazı ev -eşyaları için ğerekli 

elan eşyaların büyük kısmını evlerinde üretirlerken, (koyunun yü¬ 

nünü eğirip, büküp, elde örerek yapılan kazak, yelek, bere, çorap, 

pamuk ipliğinden tezgahlarda dokunarak yapılan iç ve dış giyim eş¬ 

yaları, yatak çarşafları, yüz feavluları ve diğer giyim eşyaları 
v.b gibi) bugün artık yerlerini büyük ölçüde hazır alanan giyim 

ve ev eşyalarına bırakmıştır. Bu hazır giyim Eşyaları kırsal 

kesimde bir statü ayrıcalığı yaratmaktadır. Tüketim için para har¬ 
camak, bir varsıllık, yoksulluk simgesi olmakta ve sosyal tabaka¬ 
laşmayı belirlemektedir. 
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B. KENTSEL ALANDA DEĞİŞMELER (Sanayileşme ve kent yaşamında 
değişmeler) 

Diğer bölümlerde, kısaca değindiğimiz gibi, Türkiye bugün 

sanayileşmede geeikmiş, ağır sanayisini yeteri ölçüde kuramamış, 
büyük ölçüde dışa bağımlı, tüketime yönelik hafif sanayi dalla¬ 

rında, yabancı eeroaye ve şirketlerle iç içe bir ülke durumunda¬ 
dır. 

Gerçek anlamda sanayileşememek, burada konu ettiğimiz, kent 
yafammda da dar boğazlar yaratmaktadır. "Türkiyedeki kentleşme 

oranl ile sanayileşme oranı arasındaki büyük ayırım, kentleşmenin 

sağlıklı olarak yürütülmesini engellemektedir. Türkiyenin kent¬ 

leşme oranı # 18, sanayileşme oranı ise # 7 dir." (15) 

Sanayinin bölgeler arasındaki dengesiz dağılımı da büyük öl¬ 

çüde kentleşmede dengesizlikler yaratmaktadır. Genellikle Doğu ve 

Güney-Döğu bölgelerinde sanayileşmeden paymı alamıyan kentler 

ietihdam olanaklarından yoksun olduğu "için, tarım kesiminden ko¬ 

panların büyük bir bölümü Batıya göçmekte, buradaki kentler yük¬ 
sek bir nüfusu barındırmak zorunda kalmaktadır. Batıdaki kentler 

de oelinda henüz gerçek anlamda,sanayileşememe, bundan dolayı d3 

öygütleşememe ve ihtisaslaşamama gibi sorunlarla karşı karşıya bu- 

fcylVnduğundan» göçenler kentte emilememekte, her yönden kentleri 
büyük ölçüde zorlamaktadır. Bütün bunlardan dolayı, çarpık bir 

kapitalistleşmenin sonucu olan bu geri nitelikli sanayileşme ger¬ 
çek anlamdaki bir kentleşmeyi de olanaksız kılmaktadır. 
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Bl- NilfüB Sorunu ve Göç Olgusu 

Bugün ekonomik yetersizliklerin ve kırsal alandaki üretim 
ilişkilerinin değişmesit büyük ölçüde kentsel alana yansımakta 
ve kent yaşamını değiştirmektedir. 

"Kent tarımsal oloiyan üretim yapılan ve tarımsal olmayan 
tüm, üretimin denetlendiği, dağıtımının koordine edildiği, belir¬ 

li bir teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklüğe, yoğunluğa, 

lıetorejenliğe ve bütünleşme düzeyine varmış yerleşme türüdür." (16) 

Yukardaki tanimd3n anlaşılacağı gibi, tarımdışı her türlü 

İŞ olanaklarının bulunduğu kentler, bu özelliklerinden doLayı 

kırsal kesimde açığa çıkan emek fazlası, günden güne büyüyen bir 

hızla kentlere göçmektedir. Göçün nedenlerine Al- bölümünde de¬ 

ğindiğimiz için, burada göçün kentlerde neden olduğu sorunlara ve 

kent yaşamındaki değişmelere kısaca değineceğiz. 

Kentleşme, tüm sanayileşme aşamasındaki ülkelerin ve bugün 

ÎÜrkiyenin de önde gelen sorunlarından birisi durumundadır. Soru- 

njjn başlıca nedeni, yukarda da belirttiğimiz gibi, kentleşme ile 
sanayileşme arasındaki farklılıktır. Giderek büyüyen göçler, kent¬ 

lerin fiziksel ve toplumsal görünümlerini büyük ölçüde değiştirmek¬ 
tedir. Gecekondu, dolmuş, türedi işler, v.b. gibi somut olguların 

d^Şlnda, belki de daha büyük oranda kentlerin sosyo-kültürel 
yaşamlarında değişimlere neden olmaktadırlar. 
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Bugün göçler nedeniyle kentlerin hem fiziksel ve hemde sosyo¬ 
kültürel yapıcındaki değişimlerin, en somut göstergesi saydığımız 

iki olguyu şöyle sıralayabiliriz: (a) Gecekondular (b) Türedi iş¬ 
ler (marjinal kesim) 

1 jto^ 
"Gecekondu olgusu dünyadaki kapitalist ülkeler kesiminin ge¬ 

ri kalmışlarının, belirli bir gelişme aşamasında ortaya çıkmıştır." 
(17) 

Ttirkjyede gecekondular 1945 lerde ortaya çıkmıştır. Bu demek- 

ttrki, liberal ekonomiye geçişle ayni dönemlere rastlar. O dönem¬ 

den yakın yıllara kadar, gecekonduları önlemek için çeşitli önlem- 

ler allnfiişoada, bir sonuç alınamamıştır. 

Çünkü, gecekondunun, yürürlükteki ekonomik düzenin bir sonucu 

oldtygu sorununa değinilmekten kaçınılmıştır,, Sanayileşme sürecinde 
kentleşme önlenemiyen bir olgu olduğundan ve konut sorununa bir 

çttzüm bulunamadığından dolayıbugün gecekondular ve gecekondulular 
kendilerini sisteme kabul ettirmiş durumdadırlar. 

Gecekondular kentlerin fiziki görünümünü değiştirirken, bun¬ 

dan daha da önemliei, buralarda oturanların sosyo/kültürel yapıları, 
toplumsal değişmenin etkin etmenlerinden biri olmak durumundadır. 
Geaekondu halkı, kırsal alandan getirdiği geleneksel yaşam çizgisi 

İle, kentsel yaşantinm modern çizgisinin kesiştiği noktadadır. 

Pek çok sosyal bilimcinin dediği gibi, bugün için bir ara tabaka 

oluşturmaktadırlar. 
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Ekonomik zorunluluklardan dolayı kente göçenler, kırsal alan¬ 

la ilişkilerini uzun süre sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da 

onların sosyo/kültürel yönden bir ara tabaka olma süreçlerini 
uzatmaktadır. 

“Kente göçen» kırın en duyarlı olduğu temel geleneksel dav¬ 

ranışları kentte de sürdürerek ilişkilerinin kopmadığını kıra 

kanıtlamak zorundadır. Örneğin» namus konuları, kadınların dav¬ 
ranış ve giyim konuları, kadınların kentlerde yaptıkları işler, 

törenlerin düzenlenme süreçleri gibi. Bu nedenle göçenin kentle 

bütünleşmesi daha çok materyal kültür yolu ile gerçekleşmekte, 

sosyal ve davranışsal bütünleşme ise daha yavaş gelişmektedir.(18) 

Dr. Şenyapılmm da belirttiği gibi, bu sosyal ve davranış¬ 

sal bütünleşmenin gecikmesi, Ogbum'un "Kültürel boşluk" modeline 

uymaktadır. Bu "kültürel boşluk"(19) çeşitli güçler tarafından 
"Sapkın" diyebileceğimiz kültür öğeleri ile doldurulmaya çalı¬ 

şılmakta ve sonuçta -yalnız bu grubun değil- tüm toplum yaşamımı- 

zin sorunları haline gelmektedir. 

Kırdan kente ilk geliş süresinde kişi göreli olarak mutlu 

olmaktadır. Kırsal alandaki pek çok şeyden yoksunluk bir ölçüde 

giderilmektedir. Ancak bir süre sonra kentin gelir dağılımındaki 

eşitsizlik ve sosyal tabakalaşma, sosyo-kültürel yönden bütünleşe 

meme v.b. gibi sorunlar, gecekondu halkmı bir süre sonra belirli 

bir tavır almaya itmektedir. 



Gerçek kentlilerle, kente yeni gelenler arasında, aşılması 
eosyo-ekonomik yasaların koyduğu bir ayırım vardır. 

Mahalleler ayrıdır, eğitim kurumlan ayrıdır, alışveriş 
yerleri ayrıdır, eğlence ve dinlenme yerleri ayrıdır* Kentlerin 

özellikle alışveriş yerlerinin kapalı olduğu tatil günlerinde, 
kentlileri, kentin merkezi yerlerinde görme olanağı çok kısıtlı 

İken, gecekondu halkının, çoluk çocuk, adeta çekinerek, kapalı 
vitrinlerin önlerinde, kentin geniş caddelerinde, kenti görmek 

ve gezmek için çıktıklarını görmek çok olağan görüntülerdir. 

Çünkü buralar, kentlilerin dolaştığı, alışveriş yerlerinin bu¬ 
lunduğu, kısacası gerçek kentlilerin tasarruf alanlarıdır. 

Tüm bu ve bunun gibi olgular, bugün gecekondu halkını (mar¬ 
jinal İŞİ .erin dışında çalışanları) giderek kendi toplumsal ko¬ 
numlarının bilincine vardırmakta ve ona göre siyasal bir tavır 

almalarını güçlendirmektedir, 

b) Marjinal Kesim 

Yeni ekonomik sistem kentlerde, gecekondular gibi, 

(1945 lerden sonra) genellikle gecekondularda oturan yeni ve ken¬ 

dine özgü bir toplumsal tabakayıda birlikte üretmiştir. "Toplum¬ 
daki örgütlü iş kesimi, arzedilen bütün emeği istihdam edebili¬ 

yorsa, marjinal kesimin yoktan varettiği talep ya hiç ortaya 
çikmiyacak, ya da örgütlü kesimce karşılanacaktır. Marjinal ke¬ 
simin doğabilmesinin ön koşulu örgütlü iş kesimlerinin ememediği 

ve şehirde yaşamak durumunda olan bir artık işgücünün varlığıdır, 
(20) 
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Öndeki bölümlerde de değindiğimiz gibi, ülkemizde kentler he¬ 
nüz, gerçek anlamda sanayileşme, örgütleşme ve ihtisaslaşma gibi 
etkinliklerden yoksundur. Bu durumda marjinal kesim, bu boşlukları 
doldurarak yaşama olanağı bulmaktadır. 

M. C 

Araba sayısı artarken, arabalar için park yeri sorununu kal¬ 

dırımlar yüklenmekte ve kaldırım deynekcileri ve araba yıkayıcı¬ 
ları, silicileri türemekte, ucuz mal satan mağazaların açığını 

işportacılar, ucuz yiyecek maddeleri satan dükkanların yerini tab- 

lacilar ve simitçiler almakta, toplu taşımacılığın yetersizliğindim 

flaşım dolmuşlarla karşılanmakta, ayakkabı boyayıcıları, tartıcılar 

hamallar, kalaycılar, bohçacılar v.b. gibi türedi işler kentlerin 

yetersiz hizmet alanlarını doldurmaktadırlar. Ayrıca bu kesim, sa¬ 

nayileşmekte olan yöreler için ucuz emek sunmakta ve işveren ya¬ 

rarına vazgeçilmez bir kapasite oluşturmaktadırlar. 

Kentin her türlü kenar bölgelerinde ve işlerinde yaşam savaşı 

veren bu kesim, sürekli ve örgütlü bir işten ve gelecek güvencesin¬ 

den yoksun olduğu için ayni toplumsal tabakalardan gelen işçi sı¬ 

nıfından da farklıdır. Yukarda da değindiğimiz gibi bu farklılık, 

iş disiplininden ve gelecek güvencesinden yoksun olmaktan kaynak¬ 
lanmaktadır. Bundan dolayı da bu kesim, toplumdaki çeşitli güçlerce 

kolaylıkla etki altına alınabilmekte, siyasal ve toplumsal bilinç¬ 
sizlikleri, soeyo-kültürel ortam için her yönden çeşitli bunalım¬ 
ların kaynağını oluşturmaktadırlar. 
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B.2- Aile îçi İlişkilerin ve Aile Biçiminin Değişmesi; 

Kentsel aile, gecekondu olgusunun ortay3 çıkmasından sonra, 

iki bölümde ele alınmaktadır, a- Kasaba ve kent ailesi, 

b*- Gecekondu ailesi. 

Aile ekonomik ve soeyo-kültürel değişmenin temel göstergele¬ 

rinden birisidir. Kırsal kesimde genel olarak geleneksel geniş 

Sİle tipinin, çekirdek aileye dönüşmesi büyük ölçüde ekonomik 

nedenlere dayanırken, kentlerde bu olgu, hem ekonomik nedenleri 

ve hemde sosyo-kültürel nedenleri içermektedir. Bilindiği gibi 

kentsel aile, büyük ölçüde çekirdek aile biçimine dönüşmüştür. Bu 

dönüşümde, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi aile biçiminde etkin et¬ 

menlerdir, 

oiU •iı 
Serim TimuıW araştırmasında, evlendikten sonra çocukları ile 

beraber oturmak isteyen anne ve babalar kırdan kente doğru şöyle 

sıralanıyor; "Köysel yörelerde erkeklerin İ° 90 ni, kasabalarda 
66 sı, kentlerde ^ 53 ü evlendikten sonra oğulları ile oturmayı 

istemektedirler. ( ~ ) Maddi bakımdan ihtiyacınız olmasa da 

yine birlikte oturmak istemiydiniz sorusuna daha önce evet di¬ 
yenlerin İ» 92 sinin yine evet demesi, geniş aile idealinin ekono¬ 
mik endişelere b3 lanamıyacağini göstermektedir."(21) Görüldüğü 

gibi bir özlemde olsa, geleneksel kültürden kop3mamanin nedeninden 
dolayı Özlenen aile biçimi, geniş aile tipidir. 



Feodal değerler eski kuşakları etkisinde bulundururken, bu¬ 
na karşılık genç çiftlerin ayrı oturmak isteme nedenleri iki ku¬ 

şak arasındaki, hızla artan, toplumsal kültürel ve siyasal fark¬ 
lılıklardır. 

Ancak ister geniş aile, ister çekirdek aile olsun, tüm aile 
biçimlerinde, babanın karar verme mekanizmasında -kırsal ailede 

olduğu kadar kesin olmasa d3- genellikle etkin olduğu görülmek¬ 
tedir. Ancak, ailede, kadinm çalışması ve aile bütçesine kat¬ 

kıda bulunması durumunda, babanın erki, yavaş yavaş kaybolurken 

kadm<aile içi ve ekonomik ilişkilerde karar verme mekanizmasına 

katılır duruma gelmektedir. 

Günümüzde, kentsel ailenin temel öğesi olan kadın’,çalışma 

alanln3 girerken genellikle; Cumhuriyetin il.e y: 11 «randa olduğu 

gibi, toplumsal bilinçlenmede aydınlatıcı bir rolü benimsemekten 

çok, aile bütçesine katkıda bulunmak ve büyük ölçüde de tüketime 

katılmak amacını gütmektedir. 

Kapitalist üretim biçimi, elindeki tüm etkili araçlarla, 

(radyo, televizyon, basm, sinema v.b. gibi) kadını tüketim ala¬ 
nın® çekmeye çalışmaktadır. Yine bu araçlar yoluyla, kadının te¬ 

fte! amacının, çocuklarını büyütmek, evini temiz tutmak, konukla¬ 
rım ağırlamak, güzel giyinmek, süslenmek v.b. gibi uğraşlara 

yöneltmek ve burjuva ailelerine özgü bir kadın imajı yaratarak, 
kadını siyasal, toplumsal ve kültürel ortamdan uzaklaştırmayı 

amaçlamaktadırlar. 



b- Gecekondu Ailesi: 

Gecekondu ailesi, kentsel ailenin bir başka bölümünü 

oluşturmaktadır. Kırsal ve kentsel aile arasında yer alan ve her 

iki aile biçiminide değişik oranlarda, yapısında yansıtan bu aile 

toplumsal konumunun gereği her iki aile tipinin de özelliklerimi 
taşır. 

"Gecekondu ailesi köy ailesine göre kişileri daha az, üye* 
leri aracındaki iş-güç biçimi çeşitlenmişi yararlı gördüğü bir* 
takın köy özelliklerini sürdüren, buna karşılık uygun bulduğu 

kant özelliklerinden bir bölüğünü zamanla kabullenmiş, toplumsal 

değer ve alışkanlıkları bakımından bir ucu köyde, öbür ucu kentte 

İki aile tipi arasında bir geçiş durumu gösterir."(22) 

Gecekondu kadını kentlerde yoğun bir işgücü potansiyeli 

Oluşturduğu halde bu potansiyelden gereği gibi yararlanıldığı 
söylenemez. Kadınların çoğu geleneksel alışkanlıklarından dolayı 
aije dışı kurumlarda pek çalışmamakta, çalışanlarsa genellikle, 

kentsel ailelerin ev işlerini yapmayı yeğlemektedirler. Aile içi 

İlişkilerde, kentte kalma süresi ve kadının dişarda çalışma duru&p 
la«# kadmin ailedeki durumunu güçlendiriyorsa da, baba genellikle 

aile İÇİ ilişkilerde karar vermede en etkili kişidir. 

Gecekondu ailesi, eosyo-kültürel değişmede en duyarlı top* 

lymsal grubu oluşturmaktadırlar. Geleneksel kültür normlarından 

tamamen kopmamış olan aileler, bu nedenle kentlerin kültür norm* 

layımda tam olarak edinememektedirler. 



Ayrıca kentliler tarafından, toplumsal hiyerarşide t t'.' 

olarak nitelendirilmeleri ve dışlanmaları, bu grupları, kendi 

toplumsal konumlarının bilincine varmaya itmekte ve siyasal 

katılımların güçlendiımektedir. 

B.J- Eğitim Düzeyindeki Değişmeler 

Tüm üet yapı kurumlan gibi, eğitim olgusunun da, altyapı¬ 
nın üst yapıya yansıması olduğu düşünüldüğünde, Ülkemizin eko¬ 

nomik yapısı ile, eğitim düzeyinin birbirinden bağımsız olamı- 
yacağı görülmektedir, Daha önceki bölümlerde de sık sık belirt- 

tiğimiz gibi, bir toplumda egemen sınıfın kültürü, o toplumun 
başat kültürüdür. Ülkemizde de uygulanan eğitim politikasını» 
•geme» sınıfın, ideolojisinden ayrı düşünmek olanağı yoktur. Bu 

eğitim politikası ile yaygınlaştırılmak istenen eğitimin, uygu¬ 
lanmakta olan ekonomi politikasının pekiştiricisi ve ona koşut 

bir eğitimdir. 

M.l Kaimin» eğitimi şöyle tanımlıyor: 

"Bana göre eğitim, eğitimci tarafından dilenen niteliklerin, 

eğitilene aşılanması için, onun psikolojisine yapılan, belli 
amaca yönelik ve sistematik eğitimdir." (23) Görüldüğü gibi 

eğitim, toplumdaki egemen güçlerin istemleri ve isterleri ile 

smyll ve onların politikaları doğrultusundadır, 

1950 İcrden sonra belirginleşen ekonomi politikası ile kes- 

kinleşen sınıfsal yapı, eğitim politikasının da içeriğini etki- 

liyerek* eğitimde fırsat eşitliği ilkesini tersine işleterek, 

eğitimde fırsat eşitsizliğini doğurmuş ve eğitime sınıfsal bir 

içerik kazandırmıştır. 



Eğitimin sınıfsal içeriği, özellikle üniversite seçme 

sınavlarında açığa çıkmaktadır. D.P.T. 19'74--1975 öğretim yı¬ 

lında, yapılan tir araştırmaya göre, üniversite seçme sınav¬ 

larında başarılı olabilme şanslarına göre yapılan sıralama, 

eğitimin sınıfsal içeriğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor, 

üniversiteye girme şansı yönünden, toplumsal sınıf ve taba¬ 
kalara mensup öğrenciler, sosyal kökenlerine göre şöyle sı¬ 

ralanıyor ı 

1- Sanayici çocukları 

Z~ Tücoar çocukları 

3- Memur çocukları 

4- Serbest meslek erbabı çocukları 

5- Esnaf ve Sanatkar çocukları 

6- İşei çocukları 
7- Çiftçi çocukları 

Kaynak: D.P.T. Yüksek öğrenime başvuran öğrenciler 1974-75 

•0*TO»ekonomik çözümleme Sh. 38 Ekim 1976 

Çiftçi çocuğunun sınava girme şansı 1 puan olarak değerlen¬ 
dirilirse, diğer sosyal kökenli çocukların üniversite sin»^ 

vina girme şansı şöyle sıralanıyor: 

lw Sanayici çocukları 34.5 puan 

2- Tüccar çocukları 9.9 puan 

3- Memur çocukları 8.4 puan 

Serbest meslek erbabı çocukları 6.9 

5- Esnaf sanatkar çocukları 4.7 puan 

6- îşçi çocukları 2.8 puan 
7- Çiftçi çocukları 1.0 puan 

Kaynak: Age. Sh. 39 
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Eğitimin kadememizin her alanında gözlenen bu eşitsizlik, 
eosyo-ekonomik yapımız ile her yönden çakışır durumda olduğu 

için yadırganmaması gereken bir olgudur. Özellikle 196Ş ler- 
den sonra yasallık kazanan özel okullarla ve özel dersane— 

lerle, kapitalizmin kar mantığına uygun olarak, eğitim de bir 
meta haline getirilmiştir. Eğitim nicel yönden egemen sınıf¬ 
ların tekeline geçtiği gibi, nitel yöndende bu sınıfın ideolo¬ 

jisiyle koşut durumu, .-f'ı 1950 lerden sonra dı§3 bağımlı 

kapitalist sistemin gelişmesiyle birlikte, eğitim kişinin 

bilinçlenmesine, üretkenleiğine, doğayı ve toplumsal çevre¬ 
sini değiştirmesine yönelik olmıyan, metafizik ve idealist 

bir düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. Giderek laiklik ve ras¬ 

yonellikten uz3klaştırılmaktadır. A.3 bölümünde de belirtti¬ 

ğimiz gibi bunun en önemli kanıtı 1950 lerde köy enstitüleri¬ 

nin kapatılarak, yerlerinin İmam Hatip Okullarına bırakmasıdır. 

Ayrıca yine bu dönemde yukarda da belerttiğimiz gibi 
dışa bağımlı ekonomik yapımımıza koşut olarak, eğitimde dışa 

bağımlı bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Amerikan Hükü*- 

metinin finanse ettiği çeşitli burslar /AID-Fulbright,Ford 
vakfı, Amerikan Field Service v.b. gibi) Bu bağımlılığın te¬ 
melini oluşturmuştur. Tüm bu bursların amacı; geri kalmış ül¬ 

kelerden, hem "beyin ithalatı" ve hem de "Amerikan yaşantı¬ 

sını" tanıtarak benimsetmek ve böylece kültür emperyalizmi 

yoluyla, o ülkelerde ekonomik bağımlılığa olanak hazırlayan, 

pazarlar oluşturmaktır." 

ÎHıgün» t oplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçi 
kitlelerin ve dar gelirlilerin İ° 90 nma yakını, ilk okul 

öğrenimi düzeyinde veya onun altındadır. Eğitimdeki bu fır¬ 

sat eşitsizliği, ülkemizdeki geri ekonomik olanaksızlıklardan 
çok, yürürlükteki sistemin bir gereğidir. 
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Örneğini ^Kapitalist ülkelerin çoğunda, orta öğrenim kurunla— 
rina, ilkokul öğrenim görmüş olanların ancak i» 20 si devam 
edebilmektedir. 

( ) Eğitim süresi boyunca de işçi ve köylü çocukları 
sürekli dökülmekte, bu dökülme oranı, eon sınıfa gelindiğinde 
İngiltere de % 4i ı, îeviçrede i» 50 yi, Federal Almanyada 
$ 8# i bulmaktadır? (25) 

Yukarda da belirtildiği gibi içinde bulunduğumu» sis¬ 
temde eğitim olanakları, gelir dağılımı ve sınıfsal yapı 
ile sınırlanmış durumdadır. Ayrıca yinelersek eğitim siste- 

«limit içinde bulunduğumuz dışa bağımlı ekonomik yapımızla ve 
onun eşitsiz gelişme yasası ile büyük bir koşutluk içindedir. 

B,4- Tüketim Kalıplarının Değişmesi 

A4. bölümünde de değindiğimiz tüketim olgusu, kentlerde 

kırsal kesime göre çok daha yoğundur. Bunun nedeni bilindiği 

gibi, tüketim maddelerinin çeşitliliği, bunlara sahip olma 

olanaklarının yüksekliğidir. Ayrıca tüketim olgusunu kamçı» 

layan toplumsal sınıf ve tabakaların çeşitliliğidir. Tüketim 
kişinin fiziksel ihtiyaemi gidermek olduğu kadar kapitalist 
topiumlarda; bir ruhsal doyum sağlama ve statü edinme, 
kendisinden daha üstteki sinif ve tabakalarda yaşıyanlarm 

yaşantılarına bir özenme ve öykünme aracıdır. 



Gelir yönünden ayrıcalıklı sınıf ve tabakalar, bu ayn- 

ealıklannl tüketim yoluyla korumak ve topluma benimsetmek 
yolunu seçmektedirler* Bu ayrıcalıktan ve onun getirdiği 
baskıdan tedirgin olan diğer sınıf ve tabakalar, (özellikle 
burjuva ile bütünleşme eğiliminde olan küçük burjuvalar) bu 

üst sınıfın» tüketim normlarına özenmektedirler. Böylece 

içinde bulundukları eziklik duygusundan bir ölçüde de olsa kuı 

tulmak İçin kendilerine, tüketim yoluyla doyuma ulaşılan 

sosyo^psikolojik. bir ortam yaratmaktadırlar. 

"Tüketim ker zatnajı sosyal-tabakalaşmanın bir gösterge¬ 
sidir. ( ) 

Anonim ilişkilerin egemen olduğu, tabakalaşma özellikle¬ 

ri tüketim ile ortaya konduğu için, kişiler ait olmak istedik¬ 

leri tabakaların tüketim normlarını uygulamaya çalışırlar. 

Giderek bu tüketim toplumu denen toplumda yaşayış tarzını 

oluşturur. Aynı tabaka içinde gelir artışı nedeniyle bir 

üst tabakanın tüketim normlarını uygulama olanağı ortaya 

çıkar.n(C5) 

Tüketim kapitalist üretim biçimini çeşitli yönlerden 

desteklemektedir. Toplumsal tabakalaşmayı belirginleştirdiği 

gibi» kapitalizmin yaşaması ve sürekliliği için üretilenin 
tüketilmesi gerekir. Ne kadar çok tüketilirse, kapitalist tire» 

tim kendini o ölçüde tekrar üretmektedir. 
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Ayrıca gereğinden fazla tüketime yönelen toplum, ekono¬ 

mik yönde© güçeüeleşerek, egemen güçlere karşı gittikçe ba¬ 

ğımlı bir duruma gelmektedir. 

Ülkemizde de, tüm kapitalist sistemlerde olduğu gibi, 
toplumu tüketime yönlendirmek ietiyen egemen güçler elle¬ 

rinde bulunan araçların olanaklarım sonuna kadar kullan* 

maktadırlar» özellikle çok büyük etkileme gücüne sahip ola a 
kitle iletişim araçları büyük ölçüde bu güçlerin denetiminle 
girmiş durumdadır. 

Kitle iletişim araçlarının en etkilisi olan basının 
geçmişine baktiğimizda, basımn da nitel ve nicel yönden, 

ekonomik yapımıza koşut olarak değiştiğini görmekteyiz. 
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i$53 yılında basının içerik yönünden durumu : (2) 

Gazeteler Yası Resim Reklam İlan Toplam 

Hakimiyeti 
Midiye 
Cumhuriyet 

Akşam 

56.67 

59.04 

60.10 

2.93 

4.02 

8.46 

15.12 

19.88 

1.42 

25.08 

17.06 

30.02 

100.00-

100.00 

100.00 

1973 yılında basının içerik yönünden durumu 

Gasetelsr Yası Resim Reklam İlan Toplam 
Ortalama 

Sayfa 

HUrriyet 35.91 15.85 37.99 10.25 100.00 11 

YereUman 56.54 9.20 29.24 5.02 100.00 8 

Günaydın 47.41 29.70 19.49 3 c 40' 100.00 12 

Milliyet 44.69 16.24 30.84 8.23 100.00 12 

Cuahuriyet 55.96 12.44 19.48 12.12 100.00 8 

Son Havadis 67.98 15.91 4.80 11.31 100.00 8 

Adalet 77.30 13.46 1.67 7.57 100.00 8 

Dar 19 64.85 15.53 7.55 12.07 100.00 8 

Yeni Ortan 95.66 3.U 0.13 0.50 100.00 8 

Mil^i Gasata 61.08 14.41 0.75 3.76 100.00 8 

Kaynak» Dinç Taysnç "TUrkiyede Basının niteliğinin nicelik olarak 

btlirlfanasi”*Üsarine. (Basılmamış Yapıt.) 
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Bu iki tablonun karşılaştırılması özellikle reklam yü-

e«ylerinin oranı* değişen ekonomik Yapımızla büyük bir tu

tarlılık içindedir. Yine aynı şekilde reklam yüzeylerindeki 

artış oranı, bu artışa koşut olarak, basını egemen güçlerin 

denetimini sokmuş durumdadır. Egemen güçlere (reklâm yoluyla) 

bu denli bağımlı olan basından* doğal olarak* halkın yanında 

değil, çıkar ilişkileri içinde bulunduğu güçlerin yanında 

olması beklenir. Basın, reklâmlar yoluyla olduğu gibij Say

falarının yarısından fazlasını kapsıyan renkli veya renksiz 

resimlerle, artistlerin* soyluların* giysilerini,takılarını, 

kullandıkları parfümleri*kozmotikleri, tatillerini geçirdik

leri dağ ve deniz kentlerini* eğlence yerlerini, kumarhane

leri v.b. gibi* maddi prestij maddeleri ile donanmış yaşam
larını sergiliyerek toplumu bu yaşantıya özendirmekte ve 

tüketim yönsemelerini kamçılamaktadır. 

Özerk bir kurum olan radyo ve televizyon da reklamlar 

yoluyla (basın gibi) giderek egemen güçlerin denetimine gir-
mtktedir. Aşağıdaki tabloya baktığımızda sermaye çevreleri

nin T.B.T. nin gelirinin yarısını finanse ettiğini görmek

teyiz. 

Gelir Kaynağı 1973 1= 1974    1975 1° _ 

\ 

Ruhsat ücreti 148.0 45.2 186.2 42,0 280.6 43.7 

Reklâm ve İlân 150.5 46.0 218.2 49.2 324,6 50.5 

Bütçe Yardımı 21.7 6.6 29.7 6.7 28.0 4.3 

Öteki Gelirler 6.7 2.2 8.6 2.1 8.6 3.5 

Ktynak : T.R.T. 1974 yılı Faaliyet ve mali bünye raporu 



"Anlaşılıyorki Türkiyede, radyo ve televizyon işletme¬ 

lerinin» gerçek müşterileri izleyici kitle değil» mal, hizmet 
ürünlerini izleyicilerin dikkatine sunarak, tanıtmak ve satın 

alınmasını sağlamak istiyen gerçek ve tüzel kişilerdir."(26) 

Bugün yirmi milyona ulaşan TV. seyircisinin tüketim ka¬ 
lıpları; ekonomiye egemen güçlerin hizmetinde çalışan reklâm 

firmalarınca istenildiği gibi değiştirilmekte yada biçimlen- 
dirilmiktedir. Seyircinin tüketim yönsemeleri kolaylıkla,gös¬ 

terişçi tüketim yönünde koşullandırılarak, sistemin sürekli¬ 
liği amaçlanmaktadır. 

Görüldüğü gibi ülkemizde de, özellikle dışa bağımlı ve 
as gelişmiş kapitalist ülkelerde olduğu gibi, giderek tüketim 

kalıpları hızla değişmekte, yürürlükteki ekonomi politikasına 

koşut olarak, çarpık bir toplumsal clgu haline gelmektedir. 



Notlar î 

(1) Prf.İbrahim Yasa, Köylerin Sosyolojik "bakinden 
incelenmesinde bazı esaslar. SBoFJ).0oXlV Sayı 1 (mart 

1959 ShA51) 

(2) Behattin Akşit, Az gelişmiş kapitalizmin köy¬ 
lere girişi. Eh.64 

(3) Behattin Ak çit, Age 

(4) Yedinci Adam: «îohn Berger/jean Mohr 8b.39 
^ U" 

(5) ' John Berger/joan Mohr Age* 

(€) Ali Sadi gitmez, Gökmen işçilerin dönüşleri 

8h«29 çoğaltma) 

(7) Serim Timur Türki3rede Aile Yapısı Sh.32-34 

(8) İbrahim Yasa, Türki yenin Toplumsal Yapısı ve 
temel «orunlara Sh.107 

M 

(9) bülten Kazgan Türk Toplnmonda Kadın Semineri’ne 
Verilen Tebliğ:- Türk ekonomisinde kadınların işgücüne katıl- 

meçi, meeleki dağılım, eğitim düzeyi ve sosyo ekonomik sta¬ 

tü 5b,164" 
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(10)- Devrimsi eğitim şurasına ‘bildiri. Köy Ensti¬ 
tüleri uygulamasından çıkan sonuçlar Hürrem Erman, Cevat 

Geray, Ceyhan Âtuf Kansa Sa0jt>û 

(11) M .Şükrü Koç. Emperyalizm ve Eğitimde Yaban¬ 
cılaşma Sh .60 

(12) Pay Kırby Türkiyede Köy Enstitüleri Sh*249 
'V* 

(13) ^ül Ergll Tüık köyünde modernlenme eğilimleri 

«rtftırmaaı Rapor H. Sh.73 E.P<>T. 

(14) İbrahim Yasa, Sindel Köyünün toplumsal ve Eko¬ 
nomik Yapı** Sh.105 aec;0e) 

(15) Türkiyede Kentleşme Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi Yayını 

(16) A3S.Phc141o 

(17) Gecekondulu, Eolmuşlu işportalı Şehir İlhan 
Teîçelİ, Tank Okyar, Yiğit %loksüz Sh.229 

-<• 

(18) Er .Tansı Şenyapılı. Bütünleşmemiş Kentli nüfus 
•omzu eh .21 



(İ9) "Bir kültürün bdrbiriyle ilişkili olan İlci 
parçasından "biri öbürümden daha 'ence ya da daha fasla 

değiştiğinde ortçıkan v&nyzaalıj: deroa'1 Villiam F» 
0*bura, "Oaltural La& as The ory" So£iolo®y and Social 

Researoh, XL1,1957» D&ğinen Emre Konfor* Toplamsal Değişme 
kuramları re Türkiye ®erçeği» 

(20) İlhan Tekeli, Yiğit **01 öksüz, Tarık Ckyar 
|»f*ı. ah»213 

(21) Sarim îiroır, Türkiyede Aile Yapısı sh«63 

(22) Prof «Dr İbrahim Yasa, ^bcekondu Ailesi, Ankara 
tblvaraittşi Siyasal Bildiler PaîCoDe^ioi cilt XXV Sayiî4 

*•10 

(23) Değinen Cya Baydar* Demokratik Eğitim Ea*^l~ ^ 
tayına Bildiri eh*498 Cilt:2» 

(24) M «Şükrü Koç Emperyalizm ve Eğitimde Yabancı- 
*•160-161 

J. 

(25) Oya Baylar A®«e,Sh*502-503 

(25) Mübeccel Karay, Sosyoloji Bere Botlara 
X97f~76 dSa*mi, sh«73 (Çoğaltma) 



(26) Akm Beçiroğl’a, Radyo ve Televizyon Yajrm- 
lçruadŞ rşklfta T.R.Î, Yayıncılık ve haberleşme eaa8 

eh .15 1976 



VI. ttmttET DÖPEMİ’m S-TIT'CAL YAPI AffISTTOJttf KÜLVÜBJSİ 
ETKİNLİKLER 

Çalışmamızın temel amacı Cumhuriyet öneminde, toplumun» üret im 

ilişkilerinin üst yapıya yansıması olan kültürel dokuya; bütüncül 
bir yaklaşımla» genel bir çerçeveye oturmak ve toplununuz un Cun- 

hferlyet , dönemindeki kültürel değişiminin ana çizgilerini belirli- 

yecek bazı «aptamalara varmaktır. Saptamalarımız toplun yaşamımız¬ 

daki kültür boyutunun nasıl bir değişim çizgisi izlediğini ve bu 

arada, değişim çizgisinin ne gibi yozlaşmalara uğradığını da orta¬ 
ya koyacaktır. 

Toplun olaylarım ineelerken sınırlı bir zaman çerçevesinde 

olayı sis almanın ve sadeee bu kesite eğilmenin bir çok sakınca¬ 

ları da beraberinde getireceğini biliyoruz Toplunsal bir olgu) 

kendisini yaratan sürecin, öncesi ile olan bağıntısı gözden kaçırı¬ 

larak incelenemez. Aynı şekilde bir toplumsal olgu kendi içinde 

barındırdığı çelişkilerle yeni toplumsal olguları da içerir. Bu 
genellemeden yola çıkarak, konumuz açısından bir aomutlamaya gide¬ 
biliriz, Teplumuauzun Cumhuriyet dönemindeki kültürünü Cumhuriyet 

ttaessi kültürden kopuk biçimde değerlendirmeye yönelmek ve cunhu- 

rlyst dönemi kültürümüzün gelişimine etken olan temel çelişkileri 

Çösümlemtk sorundayız. Bu çözümlemenin yöntemi kültür olaylarının 
toplumun sınıfsal yapısıyla ne denli koşut olduğunu gösterecektir. 

Yukarda toplumsal bir olgunun incelenirken kendinden önceki 

dinmelerle dan bağıntısını gözden kaçırtmayacağımızı belirtmiş- 
tik; ancak cumhuriyet döneminin kendine özgü koşulları, özellikle 

yönetici kadrolar tarafından kolay ayırdedilebilir, ka^iPİ^rıda 
beraberinde getirdiği için, çalışmamıza konu olan ketiti başlı 
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başına ele «İnakta büyük sakınca görmüyoruz. Genç Türkiye Cumhuri¬ 
yetisin kendinden önceki Osmanlı döneminden ne denli ayırdedici 

özellikler taşıdığını, kültür boyutu içinde de açıkça gözlemlemek 
olasıdır* İşte bu nedenledir ki çalışmamızın konusunu doğrudan 
doğruya euahariyet dönemine ayırmanın sorunlara bir bütün içinde 
yaklaşmak kolaylığı da getireceği kanısındayız, 

IV. Bölümde euahuriyet dönemindeki ekonomik yapıya eğilirken 
zorunlu Olarak bu dönemi iki ayrı bölümde ele almıştık: 1923-1945 
ve 1945 den sonra bu bölümlemeyi, toplumumuzun kültür dokusunu 

incelerken de bağlı kalmaya özen göstereceğiz. 

VI. 1 - 1923 - 1945 Dönemindeki Sosyal Sınıflar ve Kültürel 

Etkinlikleri s 

1923 - 1945 bölümü olarak ele aldığımız ilk dönemin sınıfsal 

açıdan genel görünümü; yönetimdeki asker-sivil aydın kadronun 
(bürokrasinin), toplundaki egemen sınıflara davanarak ulusal bir 
•konomik-kültürel sistem yerleştirme çaba? ,ı kapsamaktadır, Aşağı¬ 

da kültür alanında yerleştirilmek ist^ bir sistemin öğelerine 
kısaca değineceğiz. Ancak bundan o ,ce önemli bir noktanın üzerinde 

durmak gereği vardırt Anti emperyalist bir savaştan zaferle çıkmış 
bulunan ve yönetim erkini elinde tutan bürokrasi, toplumun sınıfsal 

yapısı ne flursa olsun bütün sınıf ve tabakalara kendi getirdiği 

değsrlsr sistemini kabul ettirmek istemiştir. Bu değerler sistemisin 

toplumdaki sınıf ve tabakalarca hangi ölçüde kabul göreceğine bakıl¬ 
maksızın Altı Ok (Cumhuriyetçilik Halkçılık, ulusçuluk, Laiklik, 
Devrimcilik, Devletçilik) da Altı Ok ilkelerinin küçük burjuva 
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aydınlar dışında kalan sınıf ve tabakalara bir ölçüde yakm, 

ama bazı sınıf ve tabakalara da çok uzak düşeceği bellidir. 

Örneğin ; özellikle feodal üretim bilimine ilişkin değerlerin 

ağır bastjğı alanda bu ilkelerin beniasenmesi Qİas^ değildir. 

Bürokrasi sınıfsal olarak, burjuvalaşma eğilimi gösteren 

çevreleri yanma alırken, bur juvalaşma eğilimine uzak düşen 

çevreleri de ideolojik baskı altında tutma yoluna gitti. Bu 

olay 'kültürleme süreci" adı verilen yöntemin ilginç örnek¬ 

lerinden biridir, Kültürleme sürecinin başlıca özelliği, 

kitlelere yukardan getirilen sistem doğrultusundaki değerle¬ 

rin çeşitli yöntemlerle benimsetilmesidir. 

"Kemalist tikeler" olarak adlandırılan bu kültürleme 

sürecinin özellikle toplumun, eğitim ve hukuk kurumlarında 

laikleşme açısından uygulandığını gözlemlemekteyiz. Latin 

harflerinin kabiilü, medrese eğitiminden vaz geçilerek batı 

eğitim sistemlerinin geliştirilişi* dış görünüşte batı eği¬ 
tim sistemlerinin getirilişi, dış görünüşte batı insanına 

öykünmenin sonuçlarından olan şaıka ve kıyafet yasalarının 

çıkarılışı, hukuk batı yasalarının, olduğu gibi aktarılması, 

kadın hakaları konusunda burjuva demokrakit ilkelerin geti¬ 

rilmesi, uluslaşma sürecinin görünüşlerinden biri olan "ulu¬ 

sal dil konusunda ilkeli çalışmalara geçilmesi gene aynı amaç¬ 

la tarih alanında bütünleştirici bir görüşle tarihsel yorum¬ 

lara yönelmesi ve bunlar arasında sayılabilir. 

Kısaca sıraladığımız bu örnekler göstermektedirki, Ke¬ 

malist ilkeler temelde biribiriyle bağlantısı olan iki odak¬ 

tan kaynaklanmaktadır. Özet biçiminde söylemek gerekirse 

odaklarından birincisi Batılaşma (burjuva demokratik ilke¬ 
lerden yararlanarak, kapitalistleşmeye yönelmek) dir. 
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İkincisi İst t Ulusçuluk akımının toplumsal yaşama geçirilmi¬ 
şidir. 

Kurtuluş savaşımızdan yengisiyle çıtamın getirdiği-uluöâ 
coşku, gerek ilkelerde, gerek uygulamada yeni görünümler getirmiş¬ 
tir. Burada bu ilke ve uygulamaların birkaç tipik örneğine değine¬ 
ceğiz. 

Bil kurusunun ve Tarih kurusunun kurulması, ulusçuluk akımının 
tarih ve dil alanında sietemleştirilmesinin sonuçlarındandır. Tarih; 
bir ulusun tarihi elarak yeniden gözden geçirilmiş; dilsel sorun 
ise Osmanlıeılığa tepki olarak Türçenin özleştirilmesi biçiminde 

ele alınmıştır. 

Tarih va dil anlayışında uluslaşmanın boyutlarını aşan ve 
ulusal coşkuyu abartmalı bir biçimde gündeme getiren çalışmalar 
O dönem bilim adamlarının bir yarışma alanı durumundadır. Aşağıdaki 
alıntılar bu abartmalı dil ve tarih kavrayışının iki tipi örneğidir. 

“Malumunuzdur ki Atena bir harp ve . P?-^?-  ilahesidir. 
••••••.,. Fakat Atena bir taraftan da akile ve müdebbire bir ve 

hanımdır diğer taraftan sanayiin hamiyesi yani bir 

ilahe! nardır ki demircilik ilahesi TSfostosla sıkı sıkıya mlimasebet- 

tedir. 

Maahasa bu İlfthe aynı zamanda eşçar ve nebatatın da ilahesi¬ 
dir. ......... ve nihayet Atena Hipyas ünvanıyla at cinsinin de 

hamisidir,   şu hale nazaran Atena öyle birtakım evsafı 

mütesadde ve mUtearızaya muhiktir ki ilâhenin hakiki tabiatını 

bulmak cidden imkansız gibidir. Ve Avrupa uleması nazarında haki¬ 
katen bir muamma halindedir. Türkçenin yardımı olmasa bu evsafı 

muamma olmakta devam edecektir. 
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Halbuki Atena harp ve cidal ilahesi olmak sıfatıyla Atun 

yani kale demektir» Atun Türkçede şefi ve müdafi manasınadır. Bu 

keline Mançu lisanında sur, siper manasına kullanıldığı gibi Moğol- 
eada Hoton şeklini alarak şehir manasına kullanılmıştır. 

Sulh ve refah ilfthe&i olması da kalelerin sekereye bir enniyet 

ve huşur veznesinden ve öyle kolay kolay kaleye hüeüm ve teeavüs 

ojunamıyacağı hasebiyle sulh ve refahı muhafusa edeceğinden naşidir. 

Ev hanını ilahesi olması sıfatı yine Türkçe Atun kelimesindei* 
dir. Atun hakikatte hatun LAfsının muhaffefidir  

sanayiin haniyesi olması ve Efestos'la sıkı münasebeti Terkçe 

ateş «anasına elan et kelimesindedir. Bunun nihayetine kaideten 

bir "N" ilavesiyle otun - odun olur. İş e otun kelimesi Atın şekline 
girmiş ve ateşi temsil etmek sıfatıyla Atenenin ismim teşkil eylemiş* 
tir. 

Kes&lik eşçar ve nebatat ilâhesi sıfatı ile Trtvao. Şirkçe ot 
kelimesidir ki \>upa de kaideten bir MNH ilavesiyle etun yin Atşne 
olmuştur. 

Ve nihayet atların hamisi sıfatıyla Atena at kelimesidir ki 

“H" ilavesiyle At en *• At ene olmuştur. ” 



"Şimdi «anlı Türk efradı üzerinde yaptığımız tatbikatı 

kısaca söyliyeeeğim   vasatinin üstünde bir boy 

(167,59) brakisefal bir kafa, Leptosop (ince uzun) bir burun* 
kulaklar vasati dediğimiz bir eb'atta bulunuyor. Monyol yüzü yok, 

Bu tip, Avrupai denilen Alp adamının tipinin aynıdır. Hiç fark yok¬ 
tur. Yalnız bize Türk memleketinde çalışan mutaharrisine, Türk 

müdekkikine şimdi bir sual sormak icap ediyor. Avrupai tip dediği¬ 

miz bu tip nereden gelmiştir ? Bunu Avrupa'ya bağlıyacaksınız ? 
Toksa Avrupayı ona mı ? Tereddütsüz eevabını derhal verellnki 

brakisefal Avrupa bize bağlıdır. (Aliış). 

Efendiler; müsaade ederseniz size şimdi hiç bir istifa 

Zihniyeti takip etmeden bir Türk ailesini göstereceğim. Minimini 

yavruları ile bir kadın ve bir gehç erkeği tesadüfen buldun, ve 
getirdim, size göstereceğim. 

Ankara'nın biraz şimalinde "Bağlun" köyünden Abdullah, kadınsını 

ve küçük yavrusunu takdim ediyorum. İşte ince ve uzun burunlu 
brakisefal ve Antropoloji kitaplarında bu karakterle tasvir sdi- 

len haliş dağlı adam, Alp adamı, Türk adamı (Alkışlar) Abdullah, 

köyü olmayan gözler», buğdaydan daha açık renkli kumral bıyıklara 
ve beyaz bir tene sehiptir. Fakat işte yavruları saçları altın 

rsnkli olan bu yavru Türk ırkına mensuptur, (Alkışlar), İşte Alp 

adamı. Ortaasiya'dan ^almiş olan adam, bizim ecdadımıza bağlı 

Olan adam (Alkışlar).^') 



Kültürleme sürecine tipik bir örnek oluşturan 1923 - 1945 

dönemindeki küçük burjuva bürokrasisinin kendi ideolojisini top¬ 

lumun öteki sınıf ve katmanlarına yayma çabasının görüntülerinden 

biri de milli eğitim politikasındaki çabalardır. Genellikle Ba¬ 

tının burjuva demokrasilerindeki eğitim ilkelerini örnek alan yeni 
milli eğitim politikası, özellikle aşağı sınıf ve tabakaların 

içinde bulunduğu kültürel karanlığı "Okuma-yazma seferberliği” 
ve " Halk evleri projesi ile gerçekleştirmeye çalışmıştır, 

Genç Türkiye Cumhuriyetinin yöneticileri kırsal ke9imin çok 

büyük oranda okur-yatar bile olmadığını görerek, kültürleme süre- 

einin ön koşulunu, kırsal kesimdeki bu kitlelerin okur-yazarlığı 

edimesinde aramışlar. Ana bu küçük burjuva ideolojisinin halkın 

aşağı kesimlerini okur-yazar kılmakla gerçekten çağdaş bir kül» 

türe ulaşıp ulaşamayacaklarını pek düşürmemişlerdir. Nitekin top¬ 

lumsal ölçekte kültürün ekonomik yapıyla olan bağlantısı göz önüne 

elindığmda, alt-yapısal koşullanmadan ötürü oktma-yazma seferber¬ 

liğinin kırsal kesimdeki kitlelerin kültürel gelişimine, hemen 

hiçbir şey katmadığı zaman içinde belli olmuştur. Ancak bütün 

bunlara karşın, "Halk - evleri" uygulaması kent ve kasaba genç¬ 

liğini yönlendirilmek istenen ideoloji açısından bir ölçüde etkisi 

altına alabilmiştir: Halk evlerinde Batılı anlamda tiyatronun, 

plastik, sanatların, kütüphaneciliğin, müziğin, 3porun yerel olanak 

lar ölçüsünde bazı örnekleri sergilenebilmiştir. Küçük burjuva 
aydın ideelojisinin, halk evleri aracılığı ile kazanmak istediği 

etkinlik ve yaygınlığa karşı egemen sınıfların 1923 - 1945 dönemi» 

tda hemen bitiminde halk evlerini boy hedefi yapmalarının nedenini 

etkinlikte aramak gerekiyor. 



1923 - 1945 kültürleme sürecinin başlıca ilkelerinden biri 

Olan hiç olmazsa görünüşte batılılaşma ilkesi doğrultusunda yapı¬ 
lan çalışmalar içinde burada anılmaya değer olan bir başkasıda 
batı klasiklerinin geniş ölçüde yayımlanarak genç kuşaklarla batı 

kültürü arasındaki tanışmaya olanak açmasıdır. 

Küçük burjuva aydın ideolojisinin en yapıcı kanadı içinde 

uygulamasına geçilen bir başka kitle eğitimi projesi de Köy Ensti¬ 
tüleridir. İkinci paylaşım savaşı döneminin kıt olanakları içinde 
geliştirilmeye çalışılan köy enstitüleri; köylülüğü kendi orjina- 

litesine karşı çıkmayarak ve gene bu orjinaliteye uymaya çalışarak 
gerçekten ileri bir eğitim ilkesi olan "iş-eğitimi" (iş içinde 

eğitim) ilkesini uygulamasıdır. 

KÖy enstitüleri uygulaması ile temelde amaçlanan, köylülüğün 
ileri üretim biçimlerine örnek olacak köylü liderlerinin eğitilmesi, 
yetiştirilmesi ve bu sayede kırsulkesimde yaygın biçimde lider 

kadroların oluşturulmasıdır. Uygulandığı sürece köy enstitülerinden 

yetişen binlerce köy çocuğu, iş-eğitimi ilkelerine uyan beceri ve 

bilgilerle donatıldığı halde, köyündeki öğretmenliği sırasında köyün 

ekonomik yapısını geliştirmeye yönelik atılımları gerçekleştireme¬ 

mişti Bu olgunun nedeni açıktır : Kirsal kesimdeki ekonomik yapının 

değişmesi, ancak kooperatif çiftlik v.b. organizasyonların yatırım¬ 
lar desteğinde verim alması ile gerçekleştirilebilirdi. 

Bu yapılmadığı için, ideoloji ne olursa olsun yeni organizas- * 

yenlar ve yatırımlar öngörülmediği için yetişen kadrolar köylerin¬ 

de yalnızlığa, yabancı kalmaya, hatta köylü tarafından itilmeye 

mahkum olmuşlardır. Kısacası köy enstitüleri öğretmen köy çevresin¬ 
de ekonomik bir olgu içerisinde köylü ile.tam; bütünleşmediği için, 
köy enstitülerinin yıkılması döneminde köylülük bu olaya seyirci 

kalmıştır. 
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Köy enstitüleri hareketinin bugün de gözlemlenen en olmlu 

yönü, köy öğretmenleri aracılğı ile köy gerçeğinin su yüzüne çı¬ 

kartılması edebiyat, düşünce, ve eğitim alanında, ezilen yeksul 

köylülüğün katı gerçeğinin dile getirilmesidir. Mahmut Mskal’m 

"Bizim Köy'ü" ile açılan bu yol özellikle edebiyat alanında, 

Baykurt, Apaydın, Başaran, Akçsm v.b. yazarların kaleminden kamu¬ 

oyunun ilgisini büyük ölçüde çekeeek biçimde geliştirilmiş, bu 

yönde çalışan köy enstitüleri çıkışlı kadrolar yeni .ürtinle^r 
vererek, cumhuriyet dönemi edebiyatımızda etkin bir yer tutmuşlar¬ 

dır, 1923 - 1945 dönemi kültürel etkinliklerin başlıca göstergeBi 

sayılması gereken yaratı alanındaki görünüm küçük burjuva ideolo-. 
jisinin paralelindedir. Bu dönemde iktidardaki küçük burjuva 

aydınların batı öykümeciliği sanatsal alanda ve onun ürünleri 

olan yaratılarda kendini açıkça ortaya koymuştur. Edebiyatta; 

plastik aanatlarda ve mttelkte Batı doğrultusunda girişimlerde 
bulunulmuş; Konservnt«varlar açılmış Cumhurbaşkanlığı Senfoni 

Orkestrası kurulmuş »çağdaş resim ve müzik anlayışlarına ayak uydu¬ 

racak genç yetenekler Batıya gönderilerek yetiştirilmiş-, Devlet 

Opera-Balesi ye tiyatrosu kurulmuş, ve bunun gibi kültürel etkin¬ 
likler sınırlı bir mekanda da olsa gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Darülfünun üniversite haline getirilerek çağdaş biçim¬ 
de akademik çalışsalar başlatılmıştır. 

1923 - 1945 dönemi kültürel etkinliklere dayanak olan ideolo¬ 

jinin devleti yöneteb aydın kadrolarca belirlendiği söylenebilir. 
Bu ideolojinin temel Özellikleri, kendileri tarafından yapılmış 



- 134 -

olan Osmanlı İmparatorluğu na ilişkin ideolojilere kesinlikle 
karşı çıkılması, eşkiye ilişkin kültürel etkinliklerin olualu 

ve olua&uz taraflarıyla birlikte tümden yadsıması ve öte yandan 

toplunun içinde bulunduğu gelişim çizgisi değerlendirilmeksizin 
batıcı kültür anlayışlarına öykünülmesidir. 

Asıl ayırdedici bir özellik de, küçük burjuva aydın ideolo* 
jieinin, sınıfsal kültür eğilimlerini hiç dikkate almaması ve 

kendi ideolojik tutumunun kültür alanında, topluneal düzeyde 
tamamen benimsetilmek istenmesidir. Ama zaman göstermişdir ki bŞ 

kültürleme sürecinin toplunun bütün sınıf ve tabakaları tarafın* 

dan benimsenmesi olanaksızdır ve buna gösterilen tepkiler baş-, 

langıçta, için için gelişmiş, 1923 - 1945 döneminin sonunda ise 

ele geçen ilk fırsat da geri tepmiştir. Modern bir toplun olma¬ 

nın gerekleri sadece modern düşünceleri ithal etmekle değil*onu4 

maddi temeli olan teknolojilide birlikpe almaktan geçmektedir. t 

Ayrıca bu yeni kültürleme sürecinin diğer bir sakıncası»yukarda 

da belirttiğimiz gibi eski kültür değerlerinin tamanen yadsımm&pı 
sonucu, toplum bir "kültürel kopukluk" içine düşmüştür. 

1923 - 1945 döneminde küçük burjuva Aydın tabakalarının 

dışında kalan öteki sınıf ve katmanların kültürel düzeyleri : 

1923 - 1945 döneminde kültürel etkinlik açısından sınıfların 

yönelişlerini ikiye ayırmakta yarar görüyoruz. 



1- Yönetim erkini elinde bulunduran aydınların ideolojisine 

yakınlık duyan sınıf ve tabakalar 

2- Küçük burjuva Aydın ideolojisine uzak ve ters düşen sınıf 

ve tabakalar : 
» . 

1- Küçük burjuva Aydınların tutumuyla kültürel geçimlilik 

İçinde olan sınıf ve tabaklar î Bu dönemde ticaret sermayesi, sınıf¬ 

sal çıkarları ve bürokrasi ile kurmuş olduğu bağlaşıklık gereği 

genelde küçük burjuva aydınlarının kültürel etkinliklerini büyük 

ölçüde benimsemiş ve desteklemişti.' Doğaldır ki, bu yakınlığın 

temelinde, aydın kadrolorm batıya açılışında, ticaret burjuvazi¬ 

sinin de Batıya ticari bir açılma se: gisinde olmasıdır. Bu yakın¬ 

lığın bir başka nedeni de ticaret tur juvva zahiri i geleneksel biçimde 

azınlıklardan oluşan çevrelerle çıka • ilişkileri içinde bulunmaları¬ 

dır, Bu nedenle, azınlıkların, Batı kültürüne ilişkin değerlerinin 

ticaret burjuvazisi çevrelerinde de kabul görmesidir. Örneğin bu 
kesim de »azınlıkların giyimine eğlence biçimlerine (balolar, çaylar, 

kokteyl partiler v.b. gibi) bir özenti gözlenmektedir, 

Falih Rıfkı Roman adlı yapıtında bu yeni monden sınıf 

azınlığın ağzından şöyle anlatır : îşte beyefendi, on sene uğraş 

biraz salona girmeyi, kadına yaklaşmayı; kadınla nasıl, kızla nasıl 
konuşulur, portakal nasıl soyulur, sabahlık nedir, gündüzlük nedir, 

gecelik nedir biraz öğrendilermi, kimi ipe, kimi zindana, kimi 

tekaüt; Haydi arkadan yenileri: tekrar yemekte yan tabağa bakışlar, 

küt tırnaklar, yelek arasına sokulmuş peşkirler,/,.... ya dans¬ 

larınız, ya danslarınız aman Allahım ; Balolar karnavala döndü 

Adeta bir kösede durup, sizleri seyrederek, kıs kıs gülmek için 
oldum." ^ 



Kültürel etkinliklerin karmaşıklığına gösterilebilecek bir 

diğer örnekseı ticaret sermayesinin bir kolu olan kasaba eşrafı 

ile toprak burjuvazisinin bir bölüğü Kemalist ideolojinin yönlen¬ 

dirilmesini kabul etmiş görünürken, bir diğer bölüğü ve şeriatçı¬ 

lar geleneksel ve dinci tutanlarını sürdürmekte diremişlerdir. 

Özellikle, şeriatçılıktan vaz geçemiyenler, bürokrasinin baskısı 
sonucu demokrasi adı altında gizli, gizli şeriatçılığı sürdürmeye 

çalışmışlardır. Yine Palih Rıfkının Romanın'da bu durun gerçekçi 

bir şekilde anlatılır : "Sakiden lâkabı 31 Mart Hakkı idi (   ) 

Pakat cemide demokrasi v&ızlarma başladığından beri hoş görülür : 

- Demokrasi demek, edep demektir, büyüğe hürmet demektir, 

küçük kendini bilmek demektir. Hakiki şeriat demektir. Behey 

hanım'acil demek, saçû. demek değildir. Demokrasi göğsünü, enseni, 

bacağını göstermek midir? Yoksa çorspsızmı dolaşmaktır. 

31 Mart Hakkının Volkanderki makalelerinden herhangi birini 

alınız; Şeriat kelimelerini demokrasi, Allah kelimelerini millet 

ile değiştiriniz, bugün yazılmış kadar yeni ve zamana uygundur"(4) 

2. Henin Peodel ve yarı - feodal inesin biçimlerinden ve 

bu inesim birimlerine ilişkin üst yapısal değerlere bağlılığını 

sindiren tüm sınıf ve tabakaları bu kültürleme sürecinin dışında 

kalmak istemişlerdir. Daha da ilginç olan, birbirine karşıt çıkar¬ 

ları olan sınıfların da Kemalist kültürleme olayı karşısında ortak 

tarzı olmalarıdır. Örneğin toprak ağaları ve onların çalıştırdığı 
ezilen köylüler küçük buyuma ideolojisinin getirdiği Batıcı yenilik¬ 

ler karşısında ortak tarar almışlardır. Çünkü büyük ölçüde eğemerl 
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olan üretim biçimi, (ftodel üretim biçimi) kültüriyle de tüm 
toplam katlarına egemen olmuştur. Kenelilerine ekonomik yönden 

bir yarar sağlamayan bu yeni üst yapısal değerler büyük bir yoksul¬ 

luk içinde olan halk kesimince doğal olarak ilgi görmemiştir. Ayrı¬ 

ca geleneksel üretim güçlerini ellerinde bulunduran egemen güçler¬ 

de bu yeni düşüncelerden tedirgin olmuşlardır. 

Bütün bu kesimlerin kültürel etkinliği konusunda şöyle söylene¬ 

bilir î Kendi içine kapanık biçimde feodal kültürü bir yandan yaşat¬ 
mak, bir yandan da yönetim erkenden, kültürel eğilimlerini sakla¬ 
mak. 

Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında feodal üst-yapı kurumla- 
rmın, kimi zaman baş kaldırmaya varan bu tavurları, yönetim Tara¬ 

fından etkin bir biçimde baştırılmışsada bu geleneksel kültür yapı¬ 

sı toplum arasında günümüze kadar geçerliliğini korumuştur* 

Î1 - Kültürel etkinlik açısından işçi sınıfı : 
\ -

Daha Osmanlı İmparatorluğu döneminde nicel gelişmenin elver¬ 

diği ölçüde başlıyan işçi sınıfı hareketleri, cumhuriyetin bu-ilk 

göneninde sayısal bakından büyük bir artma Oo s terme d iğ i- için-, * 
nitgl yönctertu.cbiT*£>$inevgirmiştir. ' . ir. 

Bağlaşıklı sınıf ve tabakalar adına yönetimi elinde bulunduran 

küçük burjuva bürok3izisi 1923 - 1945 döneminde denebilirki işçi 

sınıfı harekgtlgrinin tümüne ve doğal olarak hu arada kültürel 

etkinliklerine karşı sert önlemler almıştır. Bunun içindir ki işçi 
sınıfını düşüncesinin toplumda bir yaygınlık kazandığı şöylenemez 

Ama Modern toplum" dü-eyine ulaşma çabasındaki bir toplumda işçi 

sınıfı hareketinin çekirdek halinde bile olsaf öz güvenini koruyabilen 
ceği ve zamanla gücü geliştirebileceği umudunu taşıdığı bilin¬ 
mektedir. 
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VI. 2. 1945 den sonrası sınıfsal açıdan kültürel etkinlikler 

2. Paylaşım savaşı sonsan yıllarından başlayarak günümüze 

değin uzanan dönem çalışmamızın önceki bölümlerinde de vurgulandı¬ 

ğı gibi, toplumsal yapımızda büyük değişmelerin alabildiğine bir 

hızla gerçekleştiği bir dönemdir. Bu değişimi getiren en büyük et¬ 

ken, uluslararası tekellerin kendi yöntemleri gereğince geri kal¬ 

mış bir ülke olan Türkiye de de yaygın bir biçimde ağırlığım du— 
yurmae.ıdır. 

Doğaldır ki tekelci sermayenin geri kalmış bir ülkeye istekle 

girmesi için o ülkede koşullarınhazır bulması gerekir. Daha da 6r- 
pskilere dayanmakla birlikte 1923-1945 dönemineki kapital-işleşme 
yabalarının 2. paylaşım savaşı sonrası yıllarında uluslararası te¬ 
kelci sermaye ile uyumunun nesnel koşulları artık tamamlanmış 
bulunuyordu.' - ı • ^ . ı ' 

Emperyalizmin geri kalmış bir ülkeye girişi, başka bir deyişle 

o ülkenin ekonomik bakımdan bağımlı bulunması, bir bütün halindf 
ekonomik kültürel yaptırımları içerir. Dolayısıyla, toplum bütüji 

sınıf ve katmanları ile (kültür boyutunu da içeren) emperyalişt çıkar¬ 
ların kolay uygulandığı bir alan durumuna getirilmek istenir. 1945 

sonrası ülkemizde emperyalist etkinliğin her alandaki hızlı tırmanı¬ 

şının somut görüşlerini gözlemekteyiz. Dev tröstlerin teknolojik 

elandaki şiddetli baskısı geri kalmış bir ülkedeki kitleleri 
kendi yönünde koşullandırmakta sınıfsal çelişkileri de keskinleştir¬ 

mektedir. Kısacası, 1945 sonrası lürkiye artık yeni bir komşudadır. 



Toplumdaki sınıf ve katmanların kültürel koşullanması da bu konuma 

bağımlıdır. Bundan dolayı biz sınıfsal yapı açısından kültür etkin

liklerine eğilirken çalışmalarımızın başından beri vurgulandığı gibi 

soruna bütünselliği içinde yaklaşacağız. Burada önemli bir nokta da: 

1923-1945 döneminde yönetim erkini elinde bulunduran küçük burjuva 

aydınlarının uygulama çabasında bulunduğu ideoloji ve buna bağlı 

kültürel kurumlar 1945 sonrası Türkiyesinin yeni konumu dolayısıyla 

etkinliklerini büyük ölçüde yitirmişlerdir. Köy enstitülerininin, 
Halkevlerinin yıkılması, ulusal eğitim anlayışındaki değişmeler v.b. 

açısından değerlendirilmelidir. 
\ 

Emperyalist tekellerin bir ülke içine girerek orada yerli 

ortaklar bulması, bu yerli sermayenin emperyalist çıkarlarla bütün

leşmesi ve ekonomi alanında yeni duru», çabuk adapte olması doğal
dır. Bir sınıfın kültürel dokusunu aynı çabuklukla kendisine adap

te etmesi kolay değildir. Nitekim Türkiye'nin yerli sermaye çevre

leri (Ticaret + Sanayi + Tarım), kapitalistleşme sürecinin basamak

larını doğal bir biçimde çıkmadıkları için ve gerçek bir burjuva 
kültürü edinme sürecini tamamlayamadıklarmdan dolayı her değişim 

karşısında, kültürel bir şaşkınlık, oturmamışlık, özümleyememek du

rumunda kalmışlardır. Kısaca kozmcpolitizmin çarpıcı örneğini oluş

turmuşlardır. Ünlü Alman yazarı Tomas Mann kapitalizmin rekabetçi 
döneminden başlayarak kuşak'tan kuşağa izlediği "Buddenbrock Ailesi" 

adlı dev yapıtında burjuvalaşma sürecini özümleyerek getiren bu ai
lenin konuklarıyla birlikte sofra görgüsünü sayfalarca anlatırken 

gerçek burjuva kültürünü örnekler Thomas Mann'm derin ayrıntılar

la sergilediği bu burjuva kültürünü örneğin, ülkemiz burjuvazisinde 

gözlemlemek pek olası değildir. 
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ülkemiz burjuvazini büyüle d enginliklere eahip olan kesimle¬ 

rinde tiz «atiyi kozmopolitiz^ temsil eder. 

Yerli sermeye çevrelerinin beğenisi hem feodal aristokra¬ 
sinin müziğini, hem shake dansımı, hem modem resim akımların*.- 

den bir tablonun duvarın.a asılmasını, hem rakıyı hem şampan- 

yayı, hem sünnet düğününü hem baloyu v.b kapsar. Bu kesim" 

bu ®ün kendi ayrıcalığını korumak için kültürel değerini ^öz 
dnüne almaksızın gösterişli ve pahalı yapıtlara sahip olmak, 

modem yaşamın pratiğine ve**moda akımlara ayhk uydurmak yanı 

eskilerin deyimiyle alafrangalığa özenmektedir. 

işbirlikçi sermeye çevrelerinin tekellerle olan bağlan¬ 
tılara nedeniyle ekonom5k açıdan bir bütün halinde «örülürken, 

kültür açısından özellikle ticaret sermayesinin W3vdesini 

oluşturan taşra eşrafı daha ayrı bir yere koymak gerekir, 

Aynı farklılık tarım burjuvazini için de söz konusudur. 

Yerli burjuvazinin ikincil ve üçüncül halkalarını oluş¬ 

turan- taşra ticaret sermayesi çevreleri ile tarım burjuva¬ 

zisi genelde kozmopolitizmin içinde bulunmakla birlikte, 

geleneksel ve dolayısıyla tutucu kültür kalıplarına yakın¬ 

dırlar. Onların kültür alanındaki bu tercihleri, sanayi 

bşr juvazinden büyük kentlerdeki ithalat- ihracat çevrelerin¬ 

den kendilerini önemli ölçüde ayırır. Bu ayrılma siyasi 

tercihlerde bile kircini TJsterir* 



Eşraf ile larım burjuvazisinin (Eüyük toprak sahiplerinin) bu 

özelliği, feodal, yarı-feodal kalıntılarla pekiştirmektedir. Aynı 
zamanda feodal, yarı feodal toplumsal değer yargılarından kurtula¬ 

mamış alt tabaka kesimleri ile ilişki içindedirler. Siyasal platf- 

formua, işbirlikçi sermayenin etkinliğini yaygın biçimde temsil et¬ 

me etkinliği de bü çevrelerdedir. 

Küçük burjuva aydın ideolojisinin baskısından sıyrılan ve hatta 

o ideoloji * yerine kendi ideolojisini öne geçiren ticaret tarım 

burjuvazisi, 1923-1945 dönemine^ epki ve o'yılların birimini da-des-y 
tek olarak, feodal kültür değerlerini yaşama geçirme tutumu içine 

girmişlerdir Bu tutumun somut görünüşlerini dinsel sömürü biçimin¬ 

de gözlemlemek olasıdır 

1945 den günümüze bürokratlar ve küçük burjuva aydınlarının 
kültürel etkinlikleri : 

■ Kuransal olarak küçük burjuva aydın ve bürokratlarının sosyo- 

politik-kültürel tutumları için» değişken olduğu ve a/'ır basan tara¬ 

fa geçme eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu niteleme küçük burjuva¬ 

zinin kimi zaman kendinin üstündeki sınıfa kimi zaman da kendi al¬ 

tındaki sınıf ve tabakalara daha yakın tevir almasının sonuçlarından 
dır. 



Türkiye'de küçük burjuva aydınları değişik dönemlerde değişik ide¬ 

olojik tavırlar almışlardır. Ancak 1945 sonrasından günümüze uza¬ 

nan dönemde küçük burjuva aydınlarının ezilen sınıflar safında da¬ 

ha çok yer aldığını görmekteyiz. 

1945 yılından sonra Kemalist ideolojinin «gemen sınıflar tara¬ 

fından yıpr&tılmasıyla küçük burjuva aydınları bir anlamda bir ideo¬ 

loji ‘ yoksunluğu ve bir ideoloji. ' arayışı içine düşmüşlerdir. Ya¬ 

şanan gerçek 1945 den başlıyarak onlara göstermiştir ki, Kemalist 

ideolojinin kalıpları içinde devinmek dönemi sona ermiş gibidir. Bu 
durum küçük burjuva aydınlarının ideolojik planda daha serbest davü 
ranabilmesi anlamına gelmektedir. 

1945-1950 yılları arasında, o yılların koşullarının getirdiği 

bir sonuç olarak, küçük burjuva bürokratlarını, daha çok, benimse¬ 

nen yeni sosyo-ekonomık politikanın yanında görüyoruz. Bu dönem bü¬ 

rokrasisi bağlaşıkları olan egemen sınıflar önünde, "buyurucu" de- 

*11 buyruk alıcı bir kimliğe bürünmüştür. 

1950 den başlıyarak küçük burjuva aydın ve bürokratların»benim¬ 

senen yeni ekonomik politikanın sosyal yaşam içindeki görüşlerini 

genellikle bir aldanış içinde değerlendirerek dışa bağımlılık poli¬ 

tikasını, özgürlükçülükle birlikte algılamışlardır. 
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Ancak 1956 lordan sonra bu politikanın tutarsızlıkları ve bu kesim 

üzerindeki baskıcı tavırları gündelik yaşamda görünür hale geldik¬ 

ten sonra, küçük burjuva aydınlarının hoşnutsuzluk 

başladığına görüyoruz. 1957 seçimlerinden sonra bu şıpırtılarına, e- 
yçûS'fciûidtİtl fegemen sınıflara, « karşı tbir karşı güç oluşturduğu da 
bilinmektedir, ve 27 Mayıs hareketlerini hazırlayan toplumsal koşul¬ 

ların içinde küçük burjuva - aydın bürokratların bu yeni tav¬ 

rı etkin olmuştur. 

1945 den 1960 yıllarına değin küçük burjuva aydınlarının»bas¬ 
kıcı ortamda İŞÇİ sınıfı ideolojisini temsil eden etkinlikler 
(örgütler v.b) karşısında ilgisiz bir tavir içinde oldukları görü¬ 
lür. 

Gene bu dönemde kültür alanında Batı özenticiliği,Avangardizm 

(öncü akımlar) küçük burjuva aydınları tarafından benimsenmiş ve 
İthal edilmiştir. Sonradan yapılan değ;rlendirmelerde gene aynı kü¬ 

çük burjuva aydın çevreler, egemen sınıfların baskısı yüzünden Avan- 

gard-akımlara yöneldiklerini ve hiçbirşey. ryapmamamtansâ ,düşüncev~ > 
nat alanındaki diriliği Avangardizm içinde korumaya çalıştıklarını be¬ 

lirtmişlerdir. Bu dönemde beyoğlu kahveleri ve pastaneleri küçük 

burjuva aydınlarının ve sanatçılarının vüm kültürel etkinliklerini 

sürdürdükleri yerlerdir. Özellikle Fransız kültürünün etkisinde ka¬ 

lanlar ve sanat yaşamlarının bir bölümünü paris'de geçirmiş olanlar 

İçin Boyağlu kahveleri (özellikle Şayian) Avan^ırdizmin en hararet¬ 
li tartışmalarının rapilclığı yerlerd-ir. 



"Baylan* cia oluşan (Bunal-i-ı. F?.ebiyatu) o zamanki ycûjf«jal«St-!Sâ'-.-uygun 
olarak yeşeren bir edebiyattır. Toplumsal gerçekçilik bizim için ya¬ 

samaydı, bağlı bulunduğumuz sınıfların duygularına, kendi öz- gerçe¬ 

ğimize uymuyordu. Büyük kent soyluların ahlâkı beğenilmezdi. Hep 

kazanmaya yönelmiş bu ahlâka karşı çıkılıyor, eleştiriliyordu. Ama 

bir çözüm yolu da bulunamıyordu. Tutunacak dal yoktu- Tedirginlik, 

özellikle boşluk, hiçlikti yaşanan sonu yer yer boşluğa varan bir 

yokçuluk .Gerçekten o zaman böylesi düşünceler içindeydik". (Sj 

Bu İtiraf aslında şu anlama gelmektedir; Ezilen sınıflar adı- 

biçbirşey yapmamak, kendilerini kurtarmak için birşey y ~>ır ^ 
■gösüjcînek. . 

1957 seçimlerine kadar olan dönemde küçük burjuva aydınları¬ 

nın genel kültürel etkiniğini anlatırken» aynı tabaka içinde bulu¬ 

nan ama daha yoksul çevrelerden gol en bv- bölüm, aydının emekçi sı¬ 
nıflara yaklaşmakta olduğunu da görmekteyiz. Kırsal kökenli ve henüz 

ÖttT^valaşmanın nimetlerinden pek yararlanamayan bazı küçük bürokrat¬ 
lar yoksulluk ve yoksulluk içindeki kırsal kesim.geiçeğini dile 
getirmişlerdir. 

1950 yıllarında hızla değişen dış^ o~ rmdı ekonominin ülkemiz¬ 

de yarattığı zıt koşullar özellikle 195. den başlayarak göreli bir 

bfşnuteuzluk ortamını gmtirmi?4--’’-»'’. »u hoşnutsuzluğun kamu oyu için¬ 

de yaygınlaştırılmasında "küçük burjuva aydınlarının önemli bir rol 

oynadığı söylenebilir. 



1960 yılına doğru küçük burjuva aydınlarının üst yapısal kurumlar- 

da onarımcı bazı istemler getirdiğini görüyoruz. "Basın özgürlüğü" 
“ispat hakkı" "hakim teminatı" bu istemlerin başlıcaları idi. 

27 Mayıs 1960 sabahından başlıyarak küçük burjuva aydınları¬ 

nın bazı demokratik istemlerini çok hareketli bir biçimde geliştir¬ 

diğini, kurucu meclisin bu ortamı değerlendiren önlemlere yöneldi¬ 

ğini görmekteyiz. Halk oyuft^- sunulan 1961 Anayasası, denebilir ki 
ülkemizin demokratikleşmesi sürecinde aşılmış en büyük adımlardan¬ 

dır. 

1961 Anayasasının getirdiği demokratik hak ve özgürlükler do¬ 

ğal elarak kültürel yaşamı derinden etkilemiş, bu hak ve özgürlük¬ 

lerden yararlanmak isteyen sınıf ve katmanlar düşünce ve eylemle¬ 

rini büyük ölçüde yaşama geçirme olanağına kavuşmuşlardır. 1960 
dan sonraki ilk beş yıl içinde demokratik hak ve özgürlüklerin, uy¬ 

gulamasına ilişkin kültürel bir hareketlilik olduğu açıktır. 

1965 sonrasında yönetim erkini elinde bulunduran egemen sınıf¬ 

ların, ülkemizdeki sosyo-kültürel hareketliliği önlediği söylenemez 

hatta bu hareketlilik daha büyük boyutlar kazanmıştır. Bugün bile 

kültürel yaşamımızın geriye dönülemez gözüken canlılığının temelin- 
bu sosyal karşıtlıklar yatc^.irfe\"- - ■*.» r. 

Gelişen sınıfsal karşıtlıklar önünde, 1960 dan başlıyarak 

ve hızla gelişen biçimde küçük burjuva aydınları yeni tercihlere 

yönelmek durumunda kalmışlardır. 



Ya egemen sınıflara yaklaşmak»ya da ezilen sınıfların yanında ol¬ 

mak 1960 lardan sonra, küçük burjuva aydınlarının, Gramsci'nin aşa-^ 
ğıya alacağımız betimlemesine, ülkemizde de denk düştüklerini göz¬ 

lemliyoruz . 

"Gramsci, aydınları iki katagoride düşünmektedir. "Organik 

aydınlar,; egemen sınıfların yapısına organik olarak bağlı olan, 

bu sınıfların ideolojisini temellendirme görevini üstlenmiş aydın¬ 
lardır . 

(   )" Geleneksel aydınlar" ise, egemen sınıflara" orga¬ 
nik olarak bağlı değillerdir; bu tip aydınların belirgin niteliği 
egemen üretim ilişkileri karşısında olumlu ya da olumsuz bir et¬ 

kinlik göstermemeleridir. Eğemen sınıflara karşı, arasıra, emekçi 

sınıfından yana çıksalar bile, çoğu kez (hümanistlerde olduğu gi¬ 
bi), emekçi sınıfın dünya görüşü ile organik olarak bütünleşmedik¬ 
leri sürece geleneksel aydınlar, bu sınıf açısından devrimci bir 

işlev taşıyor sayılamazlar" (2) \ t > 

Bugün küçük burjuva aydınlarının bir bölümü Gramsci'nin ayı¬ 

rımına uygun olarak Burjuvazi ile çıkar ilişkileri içine girmiş¬ 

lerdir. Teorik olarak bujuva ideolojisinin ideologluğunu yaptıkla¬ 
rı gibi, pratikte de bu ideolojinin yaşama geçirilmesinde öncülük 
etmektedir. 



Ancak geleneksel aydınların, yukardaki alıntıda da belirtil¬ 

diği gibi 1960 lardan sonra emekçi sınıfın ideolojisine büyük öl¬ 

çüde yakınlık duymalarına karşın onlarla henüz organik bir bütün¬ 

lük içinde oldukları pek söylenemez. 

1960 dan günümüze uzayan ve kimi zaman kesintiye uyrayan de¬ 

mokratikleşme sürecinde, teknokratraların yurt gerçeklerinin irde- 

lenme8İnde ve bilimsel bir biçimde su yüzüne çıkartılmasında örgüt* 

lü biçimde rol oynadığı bilinmektedir. Teknokrat örgütlerisin üijük 
bir bölümü açıkça görülmektedirki tercihini burjuvazi için değil» 

daha çok emekçi sınıflar lehinde Kullanılmaktadır.. Ancak bsr juvazir- 
nin kullanmak zorunda olduğu küçük bir bölüm teknokrat kadroları¬ 

nın burjuvazinin hizmetinde yer aldığı görülmektedir. Sınırlı da 

olsa 1960 sonrasının demokratik yaşamı kültürel gelişmelerde bü¬ 

yük bir hız kazanmıştır. Buna bağlı olarak yayın yaşamında eski¬ 

ye göre çok daha geniş kitleleri kapsayın gelişmeler olmuştur, 

özellikle o güne kadar susuzluğu çekilen çağdaş yapıtlar geniş öl¬ 
çüde türkçeye çevrilmiş, yerli kültür ürünleri kamu oyunda ilgi 

görmeye başlamıştır. 

Demokratikleşme yönündeki ürünleri sergileyen sinema ve ti¬ 

yatrolar olanüstü bir ilgi “görmüştür. 

Kültür yaşamamızdaki bu gelişmeler özünde toplum yapısını ' 

eleştiren bir gerçekçilik niteliğini taşır, edebiyatta plastik şa¬ 

llaklarda hatta müzikte geleneksel halk kültürü çizgisinin değeri 

ele alınmış, sanatsal yaratıda ezilen sınıflara ycnelen ve bir öl¬ 

çüde onlar,, yönlendirmeyi amaçlayan ürünler verilmiştir. 
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Küçük burjuva aydınlarının burada önemli rol aynadığı yadsı¬ 

namaz . Ama Mküçük burjuva aydını olma*nın getirdiği bir yığın so¬ 
runda gündeme gelmiştir. Bu sorunlar şöyle özetlenebilir : Çoğu 

yerde bireyciliğe yenilmek, bireyciliğin geçerli olamayacağı alan- 

larda ise hiziplere bölünmek. 

1945 den sonra küçük burjuvazinin öteki kesimlerinin (esnaf+ 
zanaatkar kırsal alan küçük üreticileri) ve kültürel etkinlikle¬ 
ri : 

a. Esnaf ve kültürel etkinlik : Bir meslek grubu olarak 

esnaflık tarih içinde genellikle toplumun kültürel etkinliklerinden 

uzak kalmış ve bu açıdan sığ bir kesimdir. Esnaf ideolojileri ge¬ 

nellikle zamanın tutucu akımlarının yandaşıdır. 3u tutuculuğun te¬ 

mel nedeni kendi küçük sermayesini büyütebilme özlemidir. İşinin 
«ereği olarak esnaflara, küçük alışverişlerinin hesabini tutmaya 

zorlandıkları için, kültürel kaygılara pek zaman ayıramazlar ve 

epsyo-psikolojik konumları gereği, çağdaş kültür gelişmelerinin 
dışında kalırlar. Gelinoksei ve dinsel çevrelerinden çıkmaya p<fck 

gerek duynazlar. 

1945 sonrası ülkemiz esnafı, ekonominin gelişmesindeki hızlı 

sirkülasyon dolayısıyla içe kapanıklığından bir ölçüde kurtulmuş¬ 

tur. Özellikle politik alanda, Sayış*0 uVlarınırtn an 
kullanarak etkin olmaya başlamışlardır. 



Günümüzde esnaflar, kültür alanında çağa ayak uydurmak bakı¬ 

mından 1945 öncesine göre canlılık göstermektedirler. 

b. Zanaatkarlar ve kültürel etkinlikleri : 

Kapitalistleşme sürecinin kaçınılmaz sonuçlarından biride 

zanaatkarların teknolojik gelişmeler karşısında, ezilmeye mahkum 

•İması ve zamanla proleterleşerek, zanaatkârlık niteliğini yitirmedi** 
sidir. Türkiye'de genelde bu olgu gerçekleşmektedir. Dolayısı ile 

zan^fi-tterlar "kalifiye i-şçi" olarak ekmeğini, başka yollardan ara¬ 
maya çalışmaktadır. Özellikle dış gov cavında bu kalifiye işçilerin 
yer aldığını görüyoruz. 

Zanaatkarların temel kültürel konumu esnaftan pek farklı değil¬ 

dir, ancak zanaatkarların üretici niteliği; bu grubun sınıfsal iliş¬ 

kilerde, öteki sınıfların, kültür kavrayışı ile daha sıkı bağ kur¬ 

malarını kolaylaştırmaktadır. 

Geleneksel el sanatlarında belli bir üslubu yansıtan ve ger¬ 

çekten bir beğeniyi ortaya koyan bakırcılık, oymacılık, kuyumculuk 

v.b. gibi zanaat dalları, hem ekonomik ve hem de kültürel yönden, 

teplumdaki eski önemini yitirmeye başlamıştır. Aynı zamanda bir be- 

ü*oniyi dile getiren ince işçilik, teknolojik gelişmeler karşısında 
gederek yok olmaktadır. Bundan dolayı zanaatkarların, sınıfsal duru¬ 

mu, yavaş yavaş belirginleştiği için, bu kesim işçi ideolojisine ve 

onun kültürüne yakınlık duymaktadır. 
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Kırsal kesim küçük üreticilerinin kültürel etkinlikleri : 

Pazar ekonomisinin tamamlanmasıyla yaygınlaşması ve kapiialist- 

leşmenin getirdiği olanakların, kırsal alanlara girmesi sonucunda, 

kırsal kesimdeki küçük üreticilerin yaşamında büyük bir canlılık 

getirmiştir. Küçük üreticiler, en başta ekonomik çıkarlarının ko¬ 

runmasına ilişkin istemlerde bulunabilmektedirler. Fındık, üzüm, x. 

İncir, pamuk, zeytin tütün vb.gibi ekonomide önemli yer tutan ürün¬ 

lerin üreticileri, örneğin taban fiyatlarının saptanmasında istek¬ 

lerini kimi yerde örgütlü biçimde dışa uzanabilmekte, ve siyasal 
yaşamda etkili olabilmektedirler. 

Küçük üreticiler henüz tefeci- aracı bağımlılığından kurtula¬ 
bilmiş değillerdir. Ancak bunlar arasında yaygın bir konu olarak 

kooperatifleşme aracılığı ile örgütlenmenin, kendilerini ekono¬ 

mik bağımlılıktan kurtarabileceğinden, “^ellikle son on yıl içinde 

üretim kooperatiflerinin ve tarım kredi kooperatiflerinin sermaye¬ 

sinin çok büyük bir hızla arttığı görülmektedir. Kooperatifleşme 

hareketi, küçük üreticinin, toplumsal yaşam da ileriye yönelik yeni 

kültürel değerler edinmesine de olanak açmaktadır. Kooperatifler 

ve onların üst kademelerindeki birlikleri, son yıllarda kişilikle¬ 

rini, sadece ekonomik alanda değil, bir ölçüde kültürel alanda da 
göstermiye başlamışlardır. Bu etkinliğe küçük burjuva aydınlarının 

da katıldığı ve bu sayede gerçekten "bir kültür" ürünü denebilecek 

çalışmaların, yayın,ssinema ve yerel şenlikler v.b ile gerçekleşti¬ 
rildiği ve bu kesimin bu etkinleklere büyük ölçüde katılımınının 
«ağlandığı gözlenmektedir. 
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Feodal Öğelerin Kültürel Etkinlikleri i 

Bugün Türkiye'de Feodal üretim biçimi büyük ölçüde a. ilmiş 

ve bu geri üretim biçimi, ancak bazı geri kalmış yörelerde kendi¬ 
ni koruyabilmiştir. Ancak kültürel değerlerin, ekonomik gelişme hı¬ 

zında değişmedikleri belinmektedir. Denebilirki, toplumun hemen bü¬ 

tün sıılıf ve tabakalarında feodal kültürel değerlerin kalıntıları 

bulunmaktadır. Modern eınff ve tabakalarda bile, ve onların çağdaş 

eğilimlerine koşut olarak, feodal değer yargılarının etkinliği hâ¬ 
lâ süregelmektedir. Buna karşılık, varlığını sürdürebilen "toprak 

ağalığı" kurumund^ da kendilerini yeni toplumun ekonomik ve sosyo¬ 

kültürel değerlerine uyabilmek için zorunlu.değişmeler vardır. Top¬ 

rak ağaları, artık feodal kaltürün, sağlam temsilcileri durumunda 

değildirler. Ticaret burjuvazisi ile ilişkileri, hatta çağu yerde, 

ticaret burjuvazisinin işlevini yerine getirme durumunda olmaları, 

feodal geleneklerini., olduğu git:1 kor uy melerini engellemektedir. 

Kendi içine dönük feodal üniteler, değişen toplum yapısı nede¬ 

niyle dışa dönük bir nitelik kazanmıştır, ve bu dışa dönük konum en 

azından, feodal kültür dokusunun yozlaşması sonucunu getirmektedir. 

Örneğin feodal ahlak, feodal çevrelerde, eskiden olduğu kadar bağ¬ 
nazlıkla korunmamakta, ne feodal ve ne de burjuva ahlak anlayışına 

sığmayacak yönelişlere uzamlabilmekte ve feodal ahlak anlayışı, 

aneak sömürülen sınıflara karşı bir baskı aracı olarak kullanılmak 

tadır. Bu değer yargılarının değiştiği ve bir ara dönemin yaşandığı- 

kfcltürel kopukluk sırasında, yozlaşmanın çok yönlü örneklerine rast- 
lanmaktadır. 



Yaşar Kemal Çukurovadaki üretim biçiminin, feodal biçinden çıkıp, 

kapitalist biçimin geçerlik kazandığını anlatırken; bu arada doğal 

çevrenin bile bütünüyle değiştiğini belirtmektedir. 

Bataklıklar kurutulmuş, sazlıklar, otlar ortadan kalkmış, 

kuşlar, böcekler doğadan silinmiş, bütün bunların yerini kara si¬ 

nek, motor homurtusu, fenni gübre ve mazot kokusu almıştır. 

İnsan ilişkilerinde ise, feodal birimlerin içindeki dayanışma 
ve sömürenin sömürülerimi «hü ev ya et leri gibi aeğerler tümüyle yiti¬ 
rilmiş, buna karşılık, kapitalist üretim ilişkilerindin yerine-, ka¬ 

ti Şikar kaygulan yerleşmiştir. 

Marjinal Kesim ve Kültürel Etkinlikleri 

Kültürün sınıfsal bağımlılığı ne krdar açıksa toplumun ara 

katmanları açısından çeşitli sapmaları içerdiği de o kadar açık¬ 

tır. Toplumdaki a£a katmanlar, yaşamları ile ilgili kültürel çev¬ 

relerin oluştururken, kaynaklandıkları toplum katmanının kültür 

öğeleri ile; özelemini duydukları toplum katmanlarının kültürünü 

kendilerinde birleştirmeye çalışırlar. Bu arada, toplumsal geliş¬ 
menin doğrultusunda zorunlu olarak girdikleri toplum katmanının 

kültürel öğeleride, üzerlerinde etkili olur.. Kırsal alandan ko¬ 

pan kentlerde bulduğu her işi yapmaya çalışan yığınlar bir yandan 
kırsal kökenli kültür öğelerinin izlerini kente taşırken, diğer 

yandan kent kültürüne öykünmektedirler. Bu süreç, Sfcöz konusu yı¬ 

ğınlarda geçici ama, kısa dönem içerisinde belirli etkileri olan 
karmaşık (Yoz diyebileceğimiz) bir kültürün ortaya çıkması sonucu¬ 

nu doğurmaktadır. 
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Bu yoz kültür, örneğin : mini etekli elbisenin altına giyilmiş 
bir pantolanda, somut olarak yansımaktadır. Pantalon şalvardan 

gelen kırsal alana Özgü giyimi sürdürmekte, mini etek ise kentsel 

yaşam içinde özendikleri kent giyimine öykünmeyi yansıtmaktadır. 

Kuşkusuz, bir ara kültürün giyimidir bu. Batı kaynaklı pop müzik¬ 

le, arap ve türk müziği karışımı dolmuş müziği ise bu yoz ve kar¬ 

maşık kültürün tipik simgesidir. 

Kısa süreli >ir aşamaya sahip ara katmanların bu yoz kültürü, 

şu olgulardan kaynaklanmaktadır. 

Sınıf kökeninden yoksunluk, bu ara toplum katmanlarının yapı¬ 

sından gelen ve onların sürekli kararsızlıklarını «argileyen bir ttiol 

İlktir. Yalnız söz konusu ar o. katmanların küçük burjuvadan, işçi 
sınıfına uzanan bir yelpazenin arasını doldurduğunu unutmamız ge¬ 

rekir. Küçük burjuvaziye yakın toplum katmanları, kültürel açıdan 

bu kesimin kültürünü benimserken, yada öykünürken, bunun tam ter- 

eide, proleterleşme düzeyinin en üst noktasına gelenler için söz 
kenusudur. Bunlar da işçi sınıfı klütürü içinde bilinçlenmeyi baş¬ 
lamışlardır. Sınıfsal açıdan kararsıalık bu kesimin kültürüne de 

açık bir biçimde yansımaktadır. 

Söz konusu gruplar, kültürel ana kesitte yer alfalarından«.. 

dolayı, her sınıfın kendine özgü kültürel yaşamından da soyutlan¬ 
mış durumdadırlar. 
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Kültür düzeylerinin alabildiğine düşüklüğü» ekonomik olanaksız¬ 

lıklar, moral davranışları üzerinde de etkili olmaktadır. *• 

“-‘Oral . bağlantıları olmayan bir grup olarak, toplumdaki anti- 
sosyal tüm davranışlara uygun ortam hazırlayan, geniş bir kitle 

tabani oluşturulmaktadırlar. Örgütlenme düzeyleri ancak (örgütlü 

suçlara) yöneliktir. 

Toplumdaki egemen ekonomik yapının kaçınılmaz sonucu olarak 

ortaya çıkan, (Bölüşümündeki kapkaççılık) bu kesimi geniş ölçüde 
etkilemektedir, geleceklerine yönelik hiçbir umutları olmıyan ' 

gruplar, kendi açmazlarını seEmekte, nedenleri konusunda ise bi¬ 

linçsiz kalmaktadırlar. Kadercilik kaderciliğin getirdiği umuzsuz- 

luk, yabancılaşma, bu gruplar için çok özenli bir olgu haline gel¬ 
mektedir. 

Bireycilik de, söz konusu grupların davranışlarında temel belir¬ 

leyici unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklar 
arası ilişkilerden başlayan bireyci davranışlar, b*lli bir yaştan 

sonra, grupları suça itecek kadar etkili olabilmektedir. Bir ara¬ 

banın camlarını temizlemek için, bir sigara satabilmek için yarışma» 
belli bir dönem sonra, küçük bir çıkar adına en ağır suçları işleme¬ 
ye kadar kişileri götürebilmektedir. 

Temel toplumsal nitelikleri böyle özetlenebilen söz konusu 

gruplar, zamanla mevcut düzenin sürdürülmesinde eğemen sınıflara, 

bulunmaz bir kitle tabanı ve silahı oluşturmaktadırlar. 



- 155 -

Egemen sınıflar, ellerindeki olanaklarla bu gruplar, kendi 

çıkarları yönünde koşullandırmaktadırlar. Televizyon, radyo, renk¬ 

li basın kaset plak v.b gibi kitle iletişim araçları, bu koşullan¬ 

dırmada egemen sınıflara geniş olanaklar sağlanmaktadır. Bu ola¬ 

naklar kullanılarak lümpen prolaterya da deyebileceğimiz bu kesim¬ 

ler üzerinde yapılan koşullandırmada şu yönlendirici motifler iş¬ 
lenmektedir ; 

a. Kadercilik : özellikle minibüs müziği” ya da "dolmuş 

miziği” dediğimiz müzik türü, kaderciliği ve yabancılaşmayı en 

etkin bir biçimde bu kesime benimsetmektedir. Majinal kesim ara¬ 

sında akıl almaz bir yaygınlıkta gelişen ve kitleler üzerinde 

(yalnız marjinal kesimin değil, işçi sınıfının belirli bir kesi¬ 
mini de etkisi altına almaya başlıyan» tehlikeli bir biçimde yay¬ 

gınlaşan bu müzik türü, araştırmacılarında ilgi'alanına girmeyi 

başlamıştır. Bu konu da bir araştırma yppsn EnginBrgönültüş 
Şöyle diyor s (, 1968 lerde başlayıp gecekondularda .yaşıyan 

halkı, yoksul emekçi kesimleri, işsizleri, lümpen proleterleri, 

minibüs kültürü içindeki deyimiyle "gariban takımı"nı kasıp kavu¬ 
ran, birden sloganlaşmayı fcecerebilen bu yeni müzik türü, nasıl 

oluyorda böylesine hızla yaygınlaşabiliyor? 

Bu sorunun cebabını ararken, batıda egemen güçlerin çsşitli 
beyin yıkama şartlandırma yoluyla kitlelere zorla dayattıkları 

"kitle klütürü" olgusuyla, bu olgu arasında şematik bir paralel¬ 
lik kurma tehlikesi var." N ; 7> 



v. Bu paralellik tehlikeli de olsa kurulmuş durum da. Amaç 

ha grupları yabancılaştırarak; tüketim olgusu bç.şta olmak 

üzere, çarpık bilinçlendirme yoluyla he,.? türlü koşullandır¬ 

maya açık tutmaktır. Naili Güvenç bir grup Dolmuş şöforü 

üzerinde yapmış olduğu araştırmanın dolmuş şöferlerinin 

i* 90 ninın ba müziği beğindiğini söylüyor ve beğenme neden¬ 
lerini şöyle sıralıyor : 11 27 stijeden 18 i tu seçimlerinin 

bir nedeni olarak müziğin "derli”, "uyanık”, "tesirli", 

olduğunu gösterdiler. Bu 18 süjenin 8 i bu yolla dertlerini 

döktüklerini söylemişlerdir. Hatta bu tür müziğin "insanı 

tazelediğini" söyliyen bile çıkmıştır, (•*...) incelenen 
müzik türünün neden "yabancılaşmış" olarak nitelendirildiğini 

ve tüketim eğilimleri ve benzeri yabancılaşma ile ne tür bir 

ilişkisi olduğunu açıklamak gerekmektedir, 

Önoelikle bir tür müziğin temasına bakmalıyız. Şarkıla¬ 
rın teması, kara sevda, (umutsuzluk, pasif bitkinlik, kader- 

oilik ve şikayet) dir. 3u tür bir tema seçilmesinin temel 
nedeni, yabancılaşmanın körüklenmesi olarak nitelendiril¬ 

mektedir. (•••<>; Döylece kiçJ kendi yaşamını anlattığını 
sandığı, kendi sorunlarını açıkladığını sandığı bir müziğe 

kapılmakta, bu beğinizi artıkça yabancılaşmakta, j’abancılaş¬ 

tıkça bu tutkusu artmakta, bu diyalektik, birimi pekiştiren 

süreç, sistemin Bürcnesi için en büyük güvencedir. Bu süreç 

içinde edilğenleşeıı birey artık başk aldıranı az olmuş, ka¬ 
dercilik ideolojisi iyice benimsenmiştir." >. S) 
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Dolmuş müziğinin sözleri kadar türü de ilginçtir, 

kindisine dışardan enjekte edilen ve çözümlenemiyen etki¬ 

sinden de kurtulun£»mayan batı kültürü ixe henüz, kopulamı- 

yan feodal kültür kırıntılarının en aşağı bir beğeni düze¬ 

yine seslenecek biçimde, birleştirilmesi, düşük bir kültür 

düzeyinin ve tam anlamıyla kozmopolit bir kültürün olduğu 

kadar, yukarda sözünü ettiğimiz kaderciliğin de simgesidir. 

b. Korkma duygusu: Çocuk masallarından başlıyarak 

kurgu bilim türündeki filmlere kadar uzanan ve evrende daima 

birimlerinden ve bir şeylerden korkulması gerektiğini işleme¬ 

ye çalışan bir koşullandırmadır bu. Masalların "devleri" ya 

da "gulyabanileri**» bir dönem sonra, üstün yetenekli ve ir- 

ean üstü boyutlara ulaşarak, "görevimiz tehlike", "biyonik 

Adam" "Mr Spak", ya da "Süperman" azmanları biçiminde sürdü¬ 

rülmektedir. 

c. Üstün Adamlara bağlanma duygusu: Doğrunun ne ol¬ 

duğunu tanımlamadan; doğrudan yana kavga verdiği sanısı uyan¬ 

dırılarak, çok güçlü insanlar özlemi yaratma, bu koşullan¬ 

dırmanın ana ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. "Pardan- 

yanlar", "Pantoma", yada "Dartanyan" gibi tiplerle başliyan 

bu üstün insana hayranlığı işliyen öyküler, günümüzde TV. 

reklamlarına giren bir numaralı adam öykünmelerine kadar 

ulaşmıştır. 



d. Kurtarıcı bekleme : Bu da bir önce saydığımla koşul¬ 

landırmalar gibi, önceleri Sinderella öyküleri ile başlar, zen¬ 
gin fabrikatörlerle evlenen fakir kız öyküleri ile biter. Özel¬ 
likle fotoromanlar, sinema filmlari, ucuz aşk romanları bu duy¬ 

guyu körükleyici niteliktedir. 

Lota Oyacılık, köşeyi dönme sloganları, talih kuşları, hep bu 

duygunun değişik görünümlerde pekiştirilmesidir. 

Majinal kesim, eğeraen sınıfların çıkarları doğrultusunda 

böyle kültürlenmektedir^ 3u kültürleme uzun yol şoförlerinin 

kilometrelerce yol boyu, karşılaştıkları "fiyaka sloganlarına" 
kadar yansımaktadır. Örneğin : "Kader utansın", "gurbet kuşu",, 
hayatı kaymış", "ömür biter yol bitmez" gibi betimlemelerden , 
"hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun" ilkesel tanımlama¬ 
ların kadar ; yalnızlık, kader kurbanlığı, mutsuzluk, ve bıkkınlık 

gibi olgular, öndeki sayfalarda değindiğimiz gibi, çeşitli yozluk¬ 
lar. Bu kesimin kültür ortamını oluşturmaktadır. 
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İşçi Sınıfı v© Kültürel Etkinlikleri î 

194$ den hemen sonra çok partili rejime geçişle birlikte, 
liberalleşme eğilimlerinin arttığı bir ortamda, işçi sınıfının 

ekonomik ve politik örgütlerinin bir anda kurulduğunu görüyüruz. 

Sendikaların, işçi sınıfını büyük bir hızla îjrgüilemasi v# bu yönT 

de kurulan politik örgütlerin işçi sınıfı içinde ilgi görmesi ege

men sınıfları, yeniden sert önlemler almaya yöneltmiş ve bu libe

ral anlayış ortamı, birkaç yıldan fazla sürmemiştir. 19Ş0 lerde 

ise, işçi sınıfı adına politik ya da kültürel bir kıpırtıya meydan 

verilmemiş, bu konuda tam bir baskı uygulanmıştır. 

İşçi sınıfı ideolojisinin ezilen sınıf ve tabakalarda yay
gınlık kazanmaya başlaması 1960 dan sonraya rastlar. Nitekim 1960 

larda politik ama, daha çok kültürel alanda, işçi sınıfı ideolo
jisi açısından çok yönlü çalışmalara geçildiği ve nicelik bakı

mından da önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir. 

İşçi sınıfın ekonomik çıkarlarını açıkça savunan sendikalar, 
örgüt tabarim bir eğitim programı çerçevesinde etkilemeye başla
mışlardır. Keskinleşen sınıfsal karşıtlıkların, toplumda elle tu

tulur bir görünüm kazanmasıyla birlikte, işçi sınıfını da içeren, .• 
ama daha çok, ideolojik etkinliği kapsayan kültürel çabalar 1970 
li yıllara kadar hız kazanmıştır. Yayın alanında ve tüm sanat dal

larında bu erkinliğin ağırlığını gösteren örnekler yaygınlaşmıştır. 



1960 yıllarının başlarında grev ve lokavt yasasının yürürlü¬ 

ğe girmesi* İŞÇİ sınıfı hareketinin kişilik kazanmasında Önemli 
• ’ i 

bir neden öltouştur. 3u dınıfsai kişiliğin öir politik örgüce 
yansıması doğaldır. Küçük burjuva aydınlarının, yıllardan beri baş- 

kı altında tutulan ilerici kültürel birikimi, nesnel olarak işçi 

sınıf ıran, e yıiıar£a kazanmış olduğu haklarla birleşine®, jşç4 
nıfı adına yapılan İtkinlikler daha da önem kazanmıştır. 

Denebiürki düşün yaşamının yansıdığı yayın alanındaki işç#. 

sınıfı lehine olan ağırlık, toplumun tüm sınıflarının kültürel et¬ 

kinliğinden daha fazladır. Özellikle edebiyatta ve tiyatroda işçi 
sınıfı adına, ya da yandaş biçimde, bir etkinliğin öteki sınıfla¬ 

rın kültürel etkinliklerinden çok daha fazla olduğu görülmektedir. 

Diğer sanat dallarında de bu anlayışa yatkın bazı gelişmeler ol¬ 

muştur. Örneğin, müzikte, halk müziği değerlerine dönüş olarak ni¬ 
telenebilecek eğilimler doğmuş ve bu eğilimler kozmopolit akımlar¬ 
ın yanısıra yaşama fclanağı bulabilmişlerdir. 

İşçi sınıfı ideolojisine dayanan, ya da dayanmak eğiliminde 
olan d vjnimle ri h içinde olumsuz bir öğe olarak, ar t is t iky ar atı ça¬ 

balarının, 1960 yıllarından başlıyarak önemini giderek yitirdiği 
söylenebilir. Sınıf çatışmasının keskinleşmesi ve bna bağlı politik 
ortamın getirdiği başlıca özelliklerden biri; strateji, taktik, 
propaganda ve ajıtasyon eylemleri olduğu için, bu yöneliş, kültü¬ 
rel .ortalatma ister, istemez slogancılık biçiminde yansımıştır. 



Hangi sınıfın kültürü olursa olsun, sanatsal yaratıyı açık¬ 

ça propaganda aracı olarak görmenin tek göstergesi slogancı yak¬ 

laşımdır. Sanatta slogancılık, o sanat dalının, kendi dilindeki 

olanaklarını kullanamamak ve bunun yerine, her zaman, her yerde 

dışa vurabilecek slogancı deyişleri öne getirmektir!.* Söz kenusu 

©lan, örneğin preleteryanm kültürü ise, yara tu alanında, bu kültü¬ 

rün ürünlerini slogancılığa indirgemek proletarya kültürünü küçüm¬ 
semek olur. 

1970 yıllarında slogancılığın, hayatın her alanında, göze ba¬ 

tan bir olgu durumuna geldiğini gözlemekteyiz. Bu slogancı tutum 

ninubus kültürüne kadar girmiştir. 

Sen bir kaç yıldan beri, düşünce ve edebiyat alanında, gene 

aydınların öncülüsünde köylücü ideolojileri aşmak isteyen bir 

anlayış, dergiler kanalıyla yoğunluk kazanmaktadır. İşçi sınıfı 
kültürüne önçülük etme yolundaki bu çabaların, işçi sınıfı ile ne 
kadar zaman içinde nasıl bütünleşeceğini önümüzdeki yıllar göstere¬ 

cektir. Ama bu bağlamda söylenmesi gereken şudur ki, küçük 
va eğilimlerinden olan slogancılık aşıll;Sl^ istenç fctedir. 

Emperyalizmin boyutlarından biri alan kozmapolit kültür gö¬ 

rünümlerinin, ülkemizde işçi sınıfını da etkilediği b^r gerçek¬ 
tir. 



▼- \§2. - 

Kozmopolit kültürün en çok yayılma tabanı bulduğu marjinal 

kesimle, işçi sınıfının genellikle gündelik yaş tınlarındaki içiçe- 
lik (gecekondu bölgelerinde oturumları) ve aynı sosyal tabakalar¬ 
dan gelmiş olmaları, (kırsal kesim) bu iki kesimin beğeni düzayi- 
ni birbirine yaklaştırmaktadır. Bundan dolayı, işçi sınıfının îşa- 
man daman- buieesiaıin kül bürünün, etkisinde kalfasına ne d eti. olmak¬ 

tadır. Ancak zam^Ula ifÇİ sunlfdibilinci geliştikçe, bu etkinih 
gücünü-yitireceği de doğaldır. 
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S Ol ! UÇ 

Ülkemizin son çeyrek yüzyıldır içinde bulunduğu toplumsal 
ve kültürel kargaşa, bizi sonuçta, - temelinde, çalışmamışın 

başından beri değindiğimiz, dışa bağımlı ve az gelişmiş eko¬ 

nomik yapımızdan kaynaklanan- iki sorunla karşı karşıya ge¬ 
tirmektedir, Birbiriyle bağlantı -içinde olaa-ve kültürel ya-, 

şamimızin, bizce en Önemli iki sorunu olan bu iki olgu, "Kül¬ 
türel kopukluk” ve "Kültürel yozlaşmadır." 

"Kültürel kopukluk", başlangıcı Oemanlı devletimin POn 
dönemlerine kadar uzanan ve ekonomik tabandan yoksyn olarak 

topluma benimsetilmeye çalışılan Batılılaşma çabalar^ ile baş- 
lamıştır* "Kültürel kopukluk" diye nitelediğimiz bu olgu; Bir 
toplumun, kendine özgü Sosyo-ekonomik yapısı üzerinde gelişen 

kültürel yaşamın1»? sosyo-ekonpmik yapinin dış etkenler|e yön¬ 
lendirilmek istendiği zamanlarda, toplumun üatvyapisal kWW'*’ 
larmm bu duruma uyumsuzluk göstermesi ve o güne kadar edin* 
diği kültür normlarından kopmasıdır, 

"Kültürel yozlaşma" ise; eski kültüründen kopan v© yeni 
kültürle bağlaşıklık kurmak için, alt-yapısal desteklerden 

yoksun olan toplumun» yeni kültürel arayışlar içinde bylgn- • 
ması ve bunun sonucu olarak, her çeşit kültürel etkinliklere 

açık bulunmasından dolayı, "kozmopolit" ya da "yoz" diyebile¬ 
ceğimiz bir kültürlenme süreoine girmesidir. 
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"Kültürel kopukluk" ve "kültürel yozlaşma" toplumun» he¬ 
men hemen bütün sınıf ve tabakalarını derinden etkilemiş ve 
bu sınıfların doğal gelişimindeki kültürleri de sarsıntılar 

geçirmiştir. Ancak bu çarpık kültürlenme sürecine en geniş 
ölçülerde açık olan kesin (öndeki bölümlerde de değindiğimiz 
gibi), sınıf tabanından yoksun bulunan ve türedi işlerde 
çalışan marjinal kesimdir. 

r . -

Kültürel kopukluğun temelinde, ekonomik tabandan yok* 

eun olan, Batılılaşma olgusunun bulunduğunu belirtmiştik,1$5t 
lerden sonra belirginleşen dışa bağımlı, ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapımız, kültürel kopukluğun, yoz kültüre yaşama ot^ 

tamı hazırlamasının baş nedenidir. Bu dönemde belirginleşen 
ekonomi siyasasının temel amaçları arasifıda en önde geleni, 

bir tüketim toplumu yaratmak için, toplumu yeni bir kültürle» 
/. ”• V ‘ ■ 

me sürecine sokmaktır. 

Bu yeni kültürleme sürecinin de özünde batılılaşma amacı 

vardır. Ancak bu amaç, bir önceki dönemde (1923-1945 dönemi) 
olduğu gibi toplumun ilerlemesini amaçlıyan ve "uygar bir 
lum yaratmak" savından değil; Batinin yaşam biçimini benimse¬ 

terek, tüketime yöneltmek kaygusundan kaynaklanmaktadır, B\| 
yeni kültürleme süreci - ya da bazı araştırmacıların dediği 
gibi kültürleme adına kültürsüzleştirme- özünde çok yönlü 

sapmaları da içermektedir. Bunların başlıeaları: Yabanıllaş¬ 
tırma, kitle toplumu haline getirme, kaderci ve edilgen bir 
dünya görüşünü benimsetme, çarpık bilinçlendirme, v.b. gibi 
koşullandırmalarla amaçlanan kişiyi içinde bulunduğu sınlfeal 
konumundan kaynaklanan sorunlarından uzakta tutmaktır. 
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Öndeki bölümlerde de değindiğimiz gibi, Türkiye 1950 yıl¬ 
larından başlıyarak, hızı ve ulaşücağı boyutları denetlenemeyen 
yapısal bir değişim sürecine girmiştir. Başka bir deyişle, top¬ 
lumun . tüm alt-yapısal ve üst-yapısal kurumlan bir nitelik 

değişimine uğrarken, özünde çok yönlü çelişkileride birlikte 

getirmektedir. Nüfus artışı ve kırsal 3İandaki üretim ilişki¬ 

lerinin değişmesi sonucu, kitlelerin mekân değişimini oluştu¬ 

ran iç ve dış göçler ve öte yönden emperyalist sistemin yoğun 

ekonomik ve kültürel baskısı sonucu, sosyal ve ekonomik yapı¬ 

mızın her kesiminde, bir "îleri" ile "geri" ikilemi gözlenmekte¬ 
dir, örneğin: Başta gelir dağılımı olmak üzere, eğitimde eşit* 
sizlik,, kırsal ve kentsel alan arasındaki farklılık, »enayileş¬ 

me ve kentleşme olgularındaki, uyumsuzluk, bölgeler arsamdaki 
* 

dengesizlik, nüfus artışı ve istihdam sorunu vb. gibi, ekono^ 

mik ve sosyal yaşamımızın her kesiminde gözlenen bu ikilem 

kültürel yaşantımıza da yansıyarak, özünde gerici feodal öğeler 

ile, Batmm yozlaşmış kültür değerlerini içeren "kozmopolit 

kültür" ile ezilen kitlelerin geçmişteki ve günümüzdeki yaşam 

deneyimlerinden kaynaklanan, ilerici ve devrimci "halk kültürü" 

ikilemini doğurmaktadır. 

Kırsal kesimden kentlere, her yıl artan bir yoğunlukta 

akın eden milyonlarca kişi, kırsal alanm yüzyıllardan gelen# 

geleneksel kültür normlarından koparken, diğer yandan, sanayi 
toplumu disiplini içinde yer alamamanın sonuou olarak, modern 

toplumun kültür normlarını da edinememektedirler. 



Bu yeni kültürleme sürecinin en etkili aracı kuşkusuz 

"bilinç endüstrisi" diye nitelenen kitle iletişim araçlarıdır. 
"Teknodemokrasilerin İktisadi yapısı kitle haberleşme araçla¬ 
rı üzerinde, oligarşinin bu denetimini zorunlu hale getirmiş¬ 

tir. Artık büyük basm, radyo*şinema ve özellikle te¬ 

levizyon, sanayi toplurnlarmm üzerinde muazzam bir etki ya¬ 

ratıyor. ( ) Kanaatlar, davranışlar, töreler, her alanda 
siyasi, iktisadi, toplumsal, edebi, dinsel, sanatsal, duy¬ 

gusal, cinsel, v.s. alanlarında, onların derinlemesine etki¬ 

sine tabi. Böyleee sanayileşmiş toplumlarda kitle haberleşme 

araçlarının denetim altında bulundurulması iktidarın dayandığı 

başlıca temellerden biri haline geliyor."(l) 

Yukarda da belirtildiği gibi bu gün ülkemizde de, radyo, 

televizyon, özellikle basinm büyük bir bölümü, k»6et ve plak 

endüstrisi, sermaye çevreleri ile çıkar ilişkileri içinde bu« 

lunmasmdan dolayı, bu güçlerin etkisi ve denetimi altmdâdır. 

"Bilinç endüstrisinin1' en etkili aracı bilindiği giH 

basındır. 

Reklam olgusu bu gün basının büyük bir bölümünü, sermaye 

çevrelerine bağımlı kıldığı gibi, dönerek kendisini de -daha 
fazla kar amacı ile- bir tüketim maddesi haline getirmektedir. 

Toplumu en çok ilgilendirmesi gereken haberler bile, ya çar¬ 
pıtılarak, ya da gerçek nedenlerine eğilinmeden verilirken» 
merak, çarpıcılık, ilginçlik, moda, duygu ve içgüdü söoürüaü, 
gazete tüketimini arttırmak ve toplumu belirli yönlerde şart¬ 
landırmak için ön plana geçirilmektedir. 
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Özellikle basının büyük bir bölümünü oluşturan magazin basın, 
araştırmacıların 3 S dedikleri: Sex, Sansasyon» Santio3nt3İite 

gibi öğelerle, kişinin ilkel duygularını kamçılamakta; resimli 

ve çizgi ronanlarİ3, kolay yaşamanın, şiddetin, terörün, k\jr» 

tarıcı beklemenin, kişinin yenemiyeceği güçlerin, kadere, Ş3nsa» 

tahile güvenmenin övücülüğünü yaparak kişiyi kendisine ve top¬ 

lumuzla yabancılaştırmaktadır. 

Özerk bir kurum olan T.R.T. de -öndeki sayfalarda belirt¬ 
tiğimiz gibi- reklam yoluyla giderek setraaye çevrelerinin de» 

netimine girmektedir. Reklam programlarının sommeaJliığsr pek 
çok araştırmanın ve toplumbilimcinin irdeleme konusu olmyştyr. 

Ayni şey dizi filmler ve normal filmlerin kültür düzeyi ve 

İçeriği içinde söz konusudur. 

Geçmiş yılların televizyon programlarına bakıldığı zaman, 

her gün en az iki dış kaynaklı dizi ya da normal film seyretti¬ 

ğimizi görürüz. (Örneğin; Bonanza, Sihirbaz, Tatlı Cadı, Tatlı 
Sert, Görevimiz Tehlike. Küçük Ft, Uzay Yolu v. b. gibi) 

Her şeyin iyi vakit geçirterek, eğlendirerek, oyalıyarak, 

kişiyi gerçek sorunlarından uzakta tutmayı amaçlıya» bir dü¬ 

zenin ürünleri olan bu yabancı dizilerin ve filmlerin hepsi¬ 

nin, eleştirel bir görüşe sahip olmiyan kitlelere kolayca be* 

nimeetebileceği bir mesajı vardır.ttstü kapalı bir biçimde de 
oİ6a bu mesajlar, belirli bir dünya görüşünün, belirli bir 

ideolojinin, belirli bir yaşam biçimi ve düzenin propagandasını 

yapmaktadırlar. 
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Kültü? düzeyi düşük olan toplumlarda bu "kültür emperyalizmi** 
daha da etkili olmaktadır.11 Zaten çoğunluk bu düşünee emper¬ 
yalizmine açıktır. Maddi başarı prestijiyle bezenmiş, Amerikan 
ve Avrupa kültür modelleri insanlar üzerinde tehlikeli bir çe¬ 
kiciliğe sahiptir. Batinin değerler sistemi, kültürü, dili ve 
dini, geleneklerin ve tutucu düşünce biçimlerinin kurbanı ol¬ 

duğu kanısındaki kişi için bir yükselme yoludur. (2) 

Tüm az gelişmiş ve bağımlı ülkelerde görüldüğü gibi, ül» 

kemizde de radyo, televizyon, kaset, plak v.b. gibi araçlar 
belirli bir amaç doğrultusunda, gittikçe gelişen boyutlarda, 
halkın içinde bulunduğu kültürünün geçmiş kültürle bağlantisini 
koparmakta ve giderek bu kültürü yozlaştırmaktadır. 

Bugün kitleleri etkilemekte en etkili bir kültür ürünü 

olan müzik te aynı yozlaştırılma içindedir. Teeimsel bir endüst* 

ri haline gelen kaset ve plak piyasası, bu yoz müzikten büyük 

avantajlar sağlamaktadırlar. Kişiyi, kendine ve sınıfsal ko» 

numuna yabancılaştıran bu tür müzik özünde çok yönlü çelişki» 

leride içermektedir. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu çe- 

lişkiler: Yabancılaştırmak kadercilik, umutsuzluk, edilgenlik 

yanlış ve çarpık bilinçlendirmek ve kişiyi moral değerlerinden 

koparmaktır. 

Toplum, içinde bulunduğu sorunların gerçek nedenlerinin, 
temeldeki eosyo-ekonomik çarpıklıkların yüzeye yansıması ol¬ 

duğu bilincinden, çeşitli yöntemler kullanılarak uzak tutulma¬ 

ya çalışılmaktadır. Sorunlarından kurtulmak için, temeldeki 

Çelişkiye eğilmek yerine, yüzeysel arayışlarla oyalanmaktadır. 
Böylece yürürlükteki ekonomik sistem kendini yeniden üretmekte 
ve toplum üzerindeki sömürücü ve baskıcı konumunu sürdürebil¬ 
mektedir. 
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Soeyo-ekononik . yönden az gelişmişlik ve dışa bağımlılık, 
kültürel yönden de; kendi öz kültüründen kopukluğu, kültür 

emperyalizmini, kozmopolitizmi ve kültür yozlaşmasını içer» 

mektedir. Tüm bu kültürel sapmalar, üst-yapinm alt^yapı ile 

ne denli bir bağımlılık içinde bulunduğunun kanıtıdır. 

Son çözümlemede, her Eosyal ve kültürel olgunun alt*yapiy« 

la bağımlı olduğunu; ancak üst-yapinin da, zaman zaman alty 

yapıyı yönlendirici ve itici dinamik bir güç olduğunu s*k cık 
yinelemekteyiz. İçinde bulunduğumuz ekonomik sistemde, kül* 

türün bu işlevini yerine getirebilmesinin, toplumuoijz^ daha 

eşitlikçi daha özgür ve insanca bir yaşama olanağına kavuşt^p 
racak bir toplum düzeninin itici ve dinamik gücü olabilme»!* 
nin ön koşulu; kültürümüzü içinde bulunduğu dar boğazlardan 
kurtarmaktır. 

Bunun içinde ilk olarak, kendi tarihsel yaşam deneyle» 

rimizden kaynaklanan geçmiş kültürümüze,(arşivcilik anlayı* 
şıyla değil) çağdaş bir duyarlılıkla eğilerek, insancıl* 
ilerici ve devrimci özünü bulguluyarak, bunu yeni bir dünya 

görüşü ile yorumlayıp, bugünkü kültürümüzle olan kopukluğuna 
gidermeye çalışarak, ulusal ve özgün bir kültürün temcilerini 
atmaktır. 

İkinci olarak, kültürümüze sızmış olan yozlaşmış kültür 
unsurlarını ayıklıyarak, Batinin ilerici ve evrensele ulaş» 
mış kültür değerlerini, kendi ulusal kültürümüze ve kendi 

yaşam pratiğimize uygun bir biçimde özümlememiz gerekmek» 
tedir. 
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Kanimızea ancak böyle bir uygulamadan sonradırki, tçpw 
lum içinde bulunduğu bu yozlaştırıcı ve uyuşturucu orta&dan 

kurtulup, kejıdi sorunlarını ve çevresini yeni bir dünya 

görüşü ile yorumlıyarak içinde bulunduğu ekonomik, sosyal 
ve siyasal ortama daha eleştirici bir gözle bakma olanağını 
bulacaktır. 

Çalışmamızı öz olarak bağlamaya çalışırsak; sosyoeko¬ 

nomik yapıdan bağımsız bir kültürel kalkınma olanaksızdır. 

Ancak ilerici kültür'öğelerinin, toplumsal gelişmeyi, 

landırıcı ve itici bir güç olduğu göz önüne almarak y^kar^p 
da da belirttiğimiz gibi: Kültürümüzü feodal ve gerici öger 
ler ile, yozlaştırıcı ve uyuşturucu dış etkenlerden 

rarak; geçmiş kültürümüzün devrimci ve insancıl özünü yeni 

bir dünya görüşü ile yorumlayıp, bu günkü kültürümüzle olan 
kopukluğunu gidermek ve Batinin ilerici kültür öğeleri üe 
bağdaştırarak, ulusal ve özgün bir kültürü temellendirmek 

gerekmektedir. Böylece slt-yapxdaki olumlu kıpırdanmaların# 
üst-yapi yoluyla desteklenerek, toplumsal değişmenin hlj&|nl 

ve dinamiğini arttırmak olasıdır. 

Kültürümüzde böyle bir temellendirmeye gidilmedikçe, 

kültürün üst-yapı kurumlan diyebileceğimiz ve yıllardır, 

kültürel kalkınma adma gerçekleştirdiğimiz yegane atılım- 
lar olan; kitaplıkların, tiyatro, konser ve sinema salonla# 
nnin, sanat galerilerinin, müzelerin, konservatuarların 
gibi kurumlarm içeriğine eğilmeke'izin nicel olarak artışla» 
rmı sağlamak, kültürümüzün içinde bulunduğu bu günkü karga* 
şanm, bu kurumlar aracılığı ile, daha da yaygınlaşmasına 

"uygun bir ortam hazırlamak olacaktır. Bu da kültürel kalkınma 
adına yıllardır yinelediğimiz büyük bir yanılgıdır. 
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(1) M.Duverger, Batının iki Yüzü Sh. 145 

(2) «t .M. Albertini, Azgelişmişliğin Mekanizmaei Sh,144* 
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Resum& 

lı Itlifceduciion 
... • • - ' --' •' •>•••■ V ; - ' , 

Tur^uie, lee problemse "culturelles" sont abordfces, 
en g&neral, sur le pİ3n thloriquef sans toocher les aspecte 
eontrects et 6es lien6 ave^tLes problfemee soeiales et £eone~ 

T, pe dlve},9pp9i»ej}t 999io-fcconomiçue de nötye »Ofiste, 
flep^İII esefle, et pes çhangements durablee, ont 
i»tlueno^ 1» vie eulturelle. 

*??. _ 'v »S*.* .<;'?** . 

Dans nötre.travail, nous avons prfcvu I'fctude de la 

çtruetnre fultureHe de la eoei^tS Turque en eptimant 
fu'on n§ P«%l P^ü p«»oer «ne vie eulturelles eons lien 
ave# 1^ vie 8Q«İ0vM9nOai4uc. 

La PQfi$tf> Tvrque qui a cocaaıene^ \ iaıiter les eociefces 
Oecıdentava & partir de la plrıode de "Tanzimat11 (La RefQr&c) 
n% a pas trourfc un lien fetroit a-vec cetle neuvellee cultjjre* 
paree qu' elle n'ava it par appuye* sur I' infrastrut|pre «yn^ 
aiftpe. Ceei a fait, evidemcaeut, un vide dans la ppeietfc ™9 
c% etait dbjk yonp» ses liens de sa culture 3ncienne. 

Apree les anneee 1950, h partir dç I'^po^ue de MI'^C0n©» 

aie liberale" les efforts de cre^r une soeifetd eon90matr3^pf 
Oöt lait entrer la soeifete un nouveau procesue eult^rel. 
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T S 
Le but de ee nouveau procesue culturels est de ereer 

une eoei'etd "consoni3trice" en appropriant lee modes 

de vies et lee i-öfe'ologies dee socie't'ee d'Burope Oceidentale. 

Alnse, la vie culturelle, qu 'ils ont deja «re'e, dan* 

joure, 3 muitte' ea place a'une culture "cosmopolite'* - t £ f 
"eparpille' e” 

Le but de «ette e'tude, est de faire une eyathese 

fonere'te, en ge'neYal, pour les changements eultyrels, a% 
partlr de la pcViode de la "Bepublique" dont la quelte dan» 

I 'histoire de la socie'tfe Turque, on peur voir lee partic^La-
rite'e, soit eylturellee, soit economiquee et eoo^ale», C eet 
pourquoi nötre travail, prefdre reeter dans la peV^ode de la 

Re^bliquer ceeif pour lee raieone anterieureaıent eîvo^uee», 
font que dans «ette fetude, on e'est intereeee' a euivre ^ne 
apprache qui viee 'h I'dvaluation et a I'Identification det 
^iGnent» »ulturele en Türelle. 
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4- Özlem Özgür 100 Soruda Sanayileşme ve Türkiyr 
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31- Mübeecel Kuray, Ereğli 

32- Dimitir Şişmanov, Türkiyede İşçi ve Sosyalist Ha¬ 
reketi 19#8-1965 

33- Gül Ergil, Değişen Toplum Yapışma Küçük ttretiel 
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